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1 PLANO CURRICULAR: UM CONVITE À REFLEXÃO 
“É importante ter metas, mas também é fundamental planejar cuidadosamente cada passo para 
atingi-las.” (Bernardinho) 

“Se não sabemos aonde queremos chegar, qualquer caminho serve”. Movidos por essa máxima, que a Secretaria Municipal de Educação 
de Quatro Barras/PR apresenta o seu novo plano curricular. O plano emerge das necessidades de inovação e na promoção de uma 
educação transformadora e está em consonância com o Projeto Político Pedagógico da Secretaria de Educação do Município. Por outro 
lado, o presente Plano Curricular vem atender as diretrizes da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, os Referenciais Curriculares do estado do Paraná, nos quais está embasado. O presente plano curricular foi 
elaborado durante os meses de novembro e dezembro de 2018 por um grupo aproximado de 60 profissionais da educação, integrado por 
representantes das escolas do Município e da Secretaria Municipal de Educação de Quatro Barras. 

Nessas considerações iniciais, vamos trazer algumas luzes sobre o que é um Plano Curricular, qual a sua importância, quais concepções 
embasam o plano curricular e apresentar a estrutura do presente plano da Secretaria de Educação do nosso município. De acordo com a 
própria BNCC, o Plano Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham 
assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento.  

Então qual seria a importância do Plano Curricular? Em um coletivo, necessitamos ter claro o que pretendemos alcançar com a educação 
do nosso município a curto, médio e longo prazos. Assim, podemos aqui usar as palavras do Ministro da Educação da época do lançamento 
da nova BNCC, Mendonça Filho, quando esse afirma que o Plano Curricular implanta uma política educacional articulada e integrada em 
nossos municípios. Portanto, no Plano Curricular, todos, tanto as escolas, como as famílias, como a comunidade, podem orientar-se e 
refletir as concepções e as práticas. 

Clareado o que é o plano curricular e qual a sua importância, cabe discorrer sobre as concepções que movem o presente Plano Curricular. 

As análises dão ciência de que as concepções da BNCC e, consequentemente do presente Plano Curricular, estão embasadas pelas mais 
contemporâneas correntes pedagógicas do Século XXI. Delas destacamos alguns referenciais: 
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• O foco maior da educação está centrado na formação de competências que de acordo com Perrenoud1 é a capacidade dos 
estudantes se tornarem capazes para resolver problemas sempre novos, agir em ambientes instáveis, capazes de investigar, 
enfim conviver e interagir em sociedades onde nada permanece estável. Aproximando esse conceito da prática pedagógica, 
vemos que as competências são desenvolvidas a partir do exercício dos conteúdos da realidade, integrados aos referenciais 
teóricos que são a fonte para exercitar a mente (habilidades) de forma reflexiva, tornando os estudantes, entre outros, capazes 
de resolver problemas sempre novos, agir com ética, atuar em equipe, inovar com inteligência, exercitar a curiosidade, agir 
de forma questionadora e reflexiva, com vontade de aprender, entendendo-se como singular e único, sendo pessoa e 
profissional que se diferencia pela sua excepcionalidade, interagindo no meio em que vive, tendo na afetividade a 
demonstração de sua humanidade e que pode conquistar sua autonomia, sendo capaz de tomar suas próprias decisões, 
estabelecer os próprios objetivos, guiando sua conduta por meio da ética e da moral. 

• Para desenvolver as competências, faz-se necessário, de acordo com Moretto2, exercitar ao máximo as habilidades da mente 
de forma reflexiva. Segundo esse autor, as palavras força das habilidades são os verbos reflexivos (analisar, argumentar, 
compreender...). Para desenvolver as habilidades (verbos) o professor deve usar metodologia adequada, integrando a 
realidade vivida pelos estudantes e os referenciais teóricos. 

• Realidade vivida pelos estudantes: Essa é uma das aspirações dos estudantes há muitos anos: professor – por que estou 
aprendendo isso? aonde vou usar isso? A BNCC traz essa preocupação em todo o documento. A integração da realidade 
dos estudantes, para que na escola adquiram novos conhecimentos e compreensões da sua realidade, é uma preocupação 
constante. Para tanto, temos como desafio aprender a ressignificar os conteúdos teóricos e a problematizar a realidade para 
que os estudantes possam construir essas novas compreensões. Os professores, por sua vez, são convidados a mudar 
significativamente as suas práticas pedagógicas, integrando realidade e referenciais. Enfim, é a vida fora da escola integrada 
na escola. 

• Metodologia: O documento da BNCC lembra inúmeras vezes que o estudante deve ser um protagonista. Para tanto, a 
metodologia precisa ser coerente, ou seja, provocar os estudantes a partir da sua realidade; oferecer-lhes referenciais para 
que possam construir novos conhecimentos sobre sua realidade e, no final, sejam capazes de compreender e resolver 

                                            
1 PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. 
2 MORETTO, Vasco Pedro. Prova, um momento privilegiado de estudo, não um acerto de contas. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
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problemas da sua comunidade de forma embasada. Na metodologia, as habilidades reflexivas precisam ser intensamente 
desenvolvidas. 

• Avaliação: Também o documento da BNCC se refere continuamente sobre a avaliação formativa. Os referenciais da avaliação 
(Moretto, entre outros) sugerem que na avaliação temos como objetivo maior conhecer o desenvolvimento das habilidades e, 
assim, preparar a ação competente. Desta forma, na avaliação, os professores, ao apresentar problemas da realidade e os 
referenciais (teóricos), vão solicitar que os estudantes argumentem, analisem, apliquem, demonstrem compreensão, entre 
outros. Assim, conhecerão o grau de desenvolvimento das habilidades.  

Claro que o documento traz inúmeras outras concepções. No entanto, todas vêm nesta linha de reflexão que procura dar sentido ao que 
se aprende nas escolas, integrando a realidade, com nova metodologia tornando os estudantes protagonistas, em uma visão plural dos 
contextos e provocando o desenvolvimento máximo das mentes dos infantes. 

Baseado nesses princípios foi elaborado o presente Plano Curricular. A estrutura original foi reelaborada para proporcionar uma lógica e 
melhor compreensão e prática dos professores. 

Desta forma, o documento está assim estruturado: 

1. Situando os referenciais: inicialmente destacamos alguns tópicos do texto da BNCC que podem ser importantes para compreender 
as concepções e diretrizes que movem a Base. 

2. Em seguida são apresentados os Planos Curriculares dos níveis, áreas e componentes curriculares, na seguinte ordem: 
• Educação Infantil; 
• Língua Portuguesa; 
• Arte; 
• Educação Física; 
• Língua Inglesa; 
• Matemática; 
• Ciências da Natureza; 
• Geografia; 
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• História; 
• Ensino Religioso. 

3. Cada componente curricular é abordado em três blocos: 
• Referenciais da BNCC: neste bloco se incorporam aspectos do texto da BNCC que são importantes para manter o foco nos 

princípios da BNCC no Plano Curricular; 
• Dos referenciais à prática: embasado na BNCC, definem-se aqui as diretrizes para orientar a prática. Embora alguns tópicos 

mudam de acordo com o nível e o componente curricular, são partes importantes neste bloco as unidades temáticas, as 
habilidades, a inserção de aspectos da realidade e os referenciais teóricos. Aqui está a essência do Plano Curricular e será 
disponibilizado para o planejamento das práticas. 

• Planejamento das práticas: aqui se sugere uma estrutura coerente com a BNCC para que os professores possam elaborar 
os seus planos de trabalho.  

Assim, o Plano Curricular, além de estar embasado na legislação, tem a preocupação para, de fácil compreensão, ajudar os professores 
no desenvolvimento das práticas pedagógicas. Esperamos que desta forma possamos nos tornar um Município referência em educação 
inovadora e transformadora. Desejamos muita motivação a todos, com o resgate do sentido de ser do fazer pedagógico. 
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2 SITUANDO OS REFERENCIAIS 
“Não é preciso ser pedreiro para dizer se uma parede está ou não torta, temos referências do 
que é uma reta, isso basta para poder criticar uma parede torta!” (Nilcélio Rodrigues). 

Para situar os referenciais no presente Plano Curricular, trazemos fundamentos importantes do texto original da BNCC que podem ajudar 
os gestores e professores a embasar-se na construção dos planos de trabalho e na tomada de decisão. Lembrando que esses não são os 
únicos. É importante que os profissionais da educação estejam sempre abertos na busca de múltiplos fundamentos. 

2.1 A Base Nacional Comum Curricular 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a 
que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de 
Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996)3 , e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que 
visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN)4. 

Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
e das propostas pedagógicas das instituições escolares, a BNCC integra a política nacional da Educação Básica e vai contribuir para o 
alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à 
elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação.  

                                            
3 BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em: 
. Acesso em: 23 mar. 2017. 
4 BRASIL. Ministério da Educação; Secretaria de Educação Básica; Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão; Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Brasília: MEC; SEB; DICEI, 2013. Disponível em: . 
Acesso em: 16 out. 2017. 
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Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de 
colaboração entre as três esferas de governo e seja balizadora da qualidade da educação. Assim, para além da garantia de acesso e 
permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os 
estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento fundamental.  

Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o 
desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento.  

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do 
trabalho. 

Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a “educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a 
transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, voltada para a preservação da natureza” (BRASIL, 
2013)5, mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU)6.  

É imprescindível destacar que as competências gerais da BNCC, apresentadas a seguir, inter-relacionam-se e desdobram-se no tratamento 
didático proposto para as três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), articulando-se na 
construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB. 

2.2 Os marcos legais que embasam a BNCC 
A Constituição Federal de 19857, em seu Artigo 205, reconhece a educação como direito fundamental compartilhado entre Estado, família 
e sociedade ao determinar que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

                                            
5 BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Caderno de Educação em Direitos Humanos. Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais. Brasília: 
Coordenação Geral de Educação em SDH/PR, Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013. Disponível em: . Acesso em: 23 mar. 2017. 
6 ONU. Organização das Nações Unidas. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: . Acesso em: 7 nov. 2017. 
7 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: . Acesso em: 23 mar. 2017. 
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colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho (BRASIL, 1988). 

Para atender a tais finalidades no âmbito da educação escolar, a Carta Constitucional, no Artigo 210, já reconhece a necessidade de que 
sejam “fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988). Com base nesses marcos constitucionais, a LDB, no Inciso IV de seu Artigo 
9º, afirma que cabe à União estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes 
para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a 
assegurar formação básica comum (BRASIL, 1996; ênfase adicionada). 

A LDB deixa claros dois conceitos decisivos para todo o desenvolvimento da questão curricular no Brasil. O primeiro, já antecipado pela 
Constituição, estabelece a relação entre o que é básico-comum e o que é diverso em matéria curricular: as competências e diretrizes são 
comuns, os currículos são diversos. O segundo se refere ao foco do currículo. Ao dizer que os conteúdos curriculares estão a serviço do 
desenvolvimento de competências, a LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais, e não apenas dos conteúdos mínimos a ser 
ensinados. Essas são duas noções fundantes da BNCC. A relação entre o que é básico-comum e o que é diverso é retomada no Artigo 26 
da LDB, que determina que os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio devem ter base nacional comum, 
a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos (BRASIL, 1996; ênfase adicionada). 

A LDB deixa claros dois conceitos decisivos para todo o desenvolvimento da questão curricular no Brasil. O primeiro, já antecipado pela 
Constituição, estabelece a relação entre o que é básico-comum e o que é diverso em matéria curricular: as competências e diretrizes são 
comuns, os currículos são diversos.  

O segundo se refere ao foco do currículo. Ao dizer que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências, a 
LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais, e não apenas dos conteúdos mínimos a ser ensinados. Essas são duas noções 
fundantes da BNCC.  

A relação entre o que é básico-comum e o que é diverso é retomada no Artigo 26 da LDB, que determina que os currículos da Educação 
Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
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em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e dos educandos (BRASIL, 1996; ênfase adicionada). 

Essa orientação induziu à concepção do conhecimento curricular contextualizado pela realidade local, social e individual da escola e do 
seu alunado, que foi o norte das diretrizes curriculares traçadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) ao longo da década de 1990, 
bem como de sua revisão nos anos 2000.  

Em 2010, o CNE promulgou novas DCN, ampliando e organizando o conceito de contextualização como “a inclusão, a valorização das 
diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade”, 
conforme destaca o Parecer CNE/CEB nº 7/20108.  

Em 2014, a Lei nº 13.005/20149 promulgou o Plano Nacional de Educação (PNE), que reitera a necessidade de estabelecer e implantar, 
mediante pactuação interfederativa [União, Estados, Distrito Federal e Municípios], diretrizes pedagógicas para a educação básica e a 
base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos(as) alunos(as) para cada ano do 
Ensino Fundamental e Médio, respeitadas as diversidades regional, estadual e local (BRASIL, 2014).  

Nesse sentido, consoante aos marcos legais anteriores, o PNE afirma a importância de uma base nacional comum curricular para o Brasil, 
com o foco na aprendizagem como estratégia para fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades (meta 
7), referindo-se a direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.  

Em 2017, com a alteração da LDB por força da Lei nº 13.415/2017, a legislação brasileira passa a utilizar, concomitantemente, duas 
nomenclaturas para se referir às finalidades da educação: Art. 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de 
aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento [...]. Art. 
36. § 1º A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios 
estabelecidos em cada sistema de ensino (BRASIL, 201710; ênfases adicionadas). Trata-se, portanto, de maneiras diferentes e 

                                            
8 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmera de Educação Básica. Parecer nº 7, de 7 de abril de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diário 
Oficial da União, Brasília, 9 de julho de 2010, Seção 1, p. 10. Disponível em: . Acesso em: 23 mar. 2017. 
9 BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 26 de junho de 2014. Disponível 
em: . Acesso em: 23 mar. 2017 
10 BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 
de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho 
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intercambiáveis para designar algo comum, ou seja, aquilo que os estudantes devem aprender na Educação Básica, o que inclui tanto os 
saberes quanto a capacidade de mobilizá-los e aplicá-los. 

2.3 O referencial curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações 
2.3.1 Contextualização 

Com relação à organização do sistema de ensino, o Paraná possui um sistema estadual de ensino constituído, atualmente, por 382 
municípios, e 17 municípios com sistemas próprios. O sistema estadual de ensino abrange a educação básica e superior, nas redes 
estadual, municipal e privada, estabelecido pela Lei nº 4978/64 a qual determina que o mesmo seja composto por um órgão executivo, a 
Secretaria de Estado da Educação (SEED), e por um órgão colegiado deliberativo, o Conselho Estadual de Educação (CEE). Quanto à 
Educação Básica, o sistema estadual conta com 2.144 escolas estaduais, 4.982 escolas municipais, 2.399 escolas privadas e 406 escolas 
parceiras que ofertam a Educação Especial. Os sistemas municipais de ensino estão constituídos em 17 municípios organizados com 
legislação específica, tendo como órgão executivo cada Secretaria Municipal de Educação e como órgão colegiado deliberativo, os 
respectivos Conselhos Municipais de Educação (CME). Atualmente, esses sistemas municipais contam com 1.099 escolas públicas e 1.203 
escolas privadas, nos municípios de Araucária, Cascavel, Chopinzinho, Curitiba, Guarapuava, Ibiporã, Jacarezinho, Londrina, Palmas, 
Palmeira, Paranaguá, Pinhais, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Sarandi, Telêmaco Borba e Toledo. Em relação às matrículas, 
conforme resultados do Censo Escolar da Educação Básica do estado do Paraná3, o número de matrículas nas creches (crianças na faixa 
etária de zero a três anos) aumentou de 160.735 em 2012, para 209.954 em 2016. Na pré-escola (crianças na faixa etária de quatro a 
cinco anos) o número passou de 200.816 em 2012, para 231.155 em 2016. Já no Ensino Fundamental, o número teve um decréscimo e 
passou de 1.541.736 em 2012, para 1.430.589 em 2016. No Ensino Médio também ocorreu decréscimo no número de matrículas, passou 
de 484.607 em 2012, para 457.554 em 2016. Sobre o número total de matrículas na Educação Básica do Paraná, mais de 70% encontram-
se na rede pública de ensino (rede federal, estadual e municipal). Quanto aos dados de alfabetização, a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que em 2014 o percentual de crianças ainda não 
alfabetizadas entre oito e nove anos estava em 1,3%. Aponta também que os números do Paraná melhoraram significativamente, visto 

                                            
– CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a 
Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Diário Oficial da União, Brasília, 17 de fevereiro de 2017. Disponível em: . Acesso em: 20 nov. 
2017. 
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que em 2009, havia oito mil crianças com idades entre oito e nove anos que não sabiam ler e escrever, e que em 2014, esse número foi 
reduzido à metade, totalizando quatro mil. Da mesma forma, o Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, de 2013 a 2017, 
mostra que no Ensino Fundamental Anos Iniciais, os resultados indicaram 5,9 (2013), 6,2 (2015) e 6,5 (2017), superando as metas 
projetadas de 5,6, 5,9 e 6,2, respectivamente. Nos Anos Finais, aumentou de 4,3 (2013), 4,6 (2015) e 4,9 (2017), porém, ainda ficou abaixo 
das metas projetadas que eram de 4,4, 4,8 e 5,1. No Ensino Médio, passou de 3,8 (2013) para 3,9 (2015) e 4,0 (2017). Contudo, ficou 
abaixo das metas projetadas que eram de 4,2, (2013), 4,5 (2015) e 5,0 (2017). Embora as metas do Ensino Fundamental, Anos Finais, e 
Ensino Médio não tenham sido alcançadas, a análise desses indicadores identifica um crescimento nesse último período avaliado, bem 
como, permite identificar os desafios para a melhoria da qualidade da educação no intuito de atingir as metas projetadas. Nessa perspectiva, 
a rede pública estadual de ensino apresenta um histórico de reflexão quanto à construção de currículos. Nos anos 80, foi elaborado o 
Currículo Básico do Estado do Paraná, o qual trouxe o Ciclo Básico de Alfabetização e o Projeto de Reestruturação do Ensino de 2 º Grau. 
Esse documento foi um marco educacional, representando um grande avanço na educação do Paraná. Nos anos 90, no intuito de atender 
os Parâmetros Curriculares Nacionais, houve a necessidade de reestruturação curricular. A partir do ano de 2003, foi iniciado o processo 
coletivo de elaboração das Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica para a Rede Estadual de Ensino do Paraná, publicada 
no ano de 2008.  

Em 2010, houve a construção do documento Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações pedagógicas para os anos iniciais, válido 
para as redes públicas do sistema estadual de ensino, bem como, em 2015 houve a elaboração das Orientações Pedagógicas da Educação 
Infantil: estudos e reflexões para organização do trabalho pedagógico Para a rede pública estadual de ensino, em 2011, houve a elaboração 
do Caderno de Expectativas de Aprendizagem, apresentando-se como documento de subsídios e acompanhamento da apropriação dos 
conteúdos trabalhados nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Essa experiência do Paraná na elaboração de 
documentos orientadores curriculares já está consolidada nas escolas públicas, sendo importante ser considerada na implementação da 
BNCC.  

2.3.2 O processo de elaboração do referencial curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações 

A implementação da BNCC em cada Estado, foi estruturada pelo Ministério de Educação a partir de um regime de colaboração entre 
Consed e Undime, com a participação de representantes das duas instituições, constituindo um grupo de trabalho em cada unidade 
federativa. Compõem o grupo de trabalho: coordenadores estaduais, articulador do regime de colaboração, coordenador de Educação 
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Infantil, coordenadores de Ensino Fundamental, analista de gestão, articuladores dos conselhos, além de três redatores de Educação 
Infantil e dezenove redatores dos componentes curriculares do Ensino Fundamental, estes, com a função de escrever as versões 
preliminares da parte específica da Educação Infantil e dos componentes curriculares do Ensino Fundamental. A elaboração do Referencial 
Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações teve início com a constituição do Comitê Executivo Estadual e Assessoria Técnica, 
por meio da Portaria nº 66/2018 - GS/SEED, alterada pela Portaria nº 278/2018 - GS/SEED. O referido Comitê executivo, composto pelas 
instituições: Secretaria de Estado da Educação - SEED/PR Conselho Estadual de Educação - CEE/PR, União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação - Undime e União Nacional dos Conselhos Municipais da Educação – UNCME, tem como atribuições encaminhar 
e tomar decisões sobre o regime de colaboração no nível das secretarias estadual e municipais de educação. Com a finalidade de elaborar 
uma versão preliminar do documento referencial e organizar o processo de implementação, foram organizados encontros presenciais e a 
escrita colaborativa por meio de compartilhamento digital do material. Esse processo contou com a participação dos Núcleos Regionais de 
Educação da Rede Estadual de Ensino como interlocutores nos municípios e/ou regiões e das Secretarias Municipais de Educação, 
contribuindo na leitura crítica do documento, realizada também por docentes externos convidados para essa finalidade. Com a finalização 
da versão preliminar do Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações, em junho de 2018, o documento foi 
disponibilizado para consulta pública, durante o período de 30 dias. Destaca-se, nesse processo, a realização da Semana Pedagógica, no 
segundo semestre de 2018, em um trabalho articulado e simultâneo de estudos, análise e contribuições ao documento por professores e 
gestores escolares, contando com a adesão das Redes de Ensino Estadual, Municipal e Privada. Após as contribuições recebidas da 
consulta pública e das discussões realizadas nas escolas serem sistematizadas e integradas ao documento, esta passa pela análise do 
Conselho Estadual de Educação do Paraná, para emissão de parecer normativo. Considerando a finalização do Referencial, os sistemas 
de ensino orientarão as escolas para a elaboração ou reelaboração das propostas curriculares e Projetos Político Pedagógicos, em 2019, 
sendo contempladas todas as etapas e modalidades da Educação Básica. Nesse período, as redes que compõem o Sistema Estadual de 
Ensino do Paraná promoverão momentos de orientação às escolas e formação continuada aos professores para efetivação dos currículos 
em 2020. Conforme o documento da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017),  

Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas respectivas 
esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a 
abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e 
global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre esses temas, destacam-se: 
direitos da criança e do adolescente (Lei nº 8.069/1990), educação para o trânsito (Lei nº 
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9.503/1997), educação ambiental (Lei nº 9.795/1999, Parecer CNE/CP nº 14/2012 e Resolução 
CNE/CP nº 2/2012), educação alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/2009), processo de 
envelhecimento, respeito e valorização do idoso (Lei nº 10.741/2003), educação em direitos 
humanos (Decreto nº 7.037/2009, Parecer CNE/CP nº 8/2012 e Resolução CNE/CP nº 1/2012), 
educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e 
indígena (Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008, Parecer CNE/CP nº 3/2004 e Resolução CNE/CP 
nº 1/2004), bem como saúde, vida familiar e social, educação para o consumo, educação 
financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural (Parecer CNE/CEB nº 
11/2010 e Resolução CNE/CEB nº 7/2010). Na BNCC, essas temáticas são contempladas em 
habilidades dos componentes curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e escolas, de 
acordo com suas especificidades, trata-las de forma contextualizada. (BRASIL, 2017, p. 19 - 
20).  

Entende-se, portanto, que todas essas especificidades, bem como as orientações e adaptações curriculares cabíveis às diferentes 
modalidades de ensino da Educação Básica, tais como a Educação do Campo, da Educação Escolar Indígena, Educação Profissional, 
Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação Escolar Quilombola, deverão fazer parte dos documentos orientadores 
das redes a fim de que, durante o processo de revisão e reorganização dos currículos, os estudantes tenham seus direitos e necessidades 
específicas atendidos. Dessa forma, a escola estará vinculando seu cotidiano, seu currículo, sua prática escolar com aquilo que é próprio 
de cada modalidade, respeitando as bases culturais e o modo de vida dos sujeitos. 

2.3.3 A estrutura do referencial curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações 

O Referencial Curricular do Paraná segue a estrutura da BNCC trazendo para a realidade paranaense discussões sobre os princípios e 
direitos basilares dos currículos no estado e suscitando a reflexão sobre a transição entre as etapas da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental e entre os anos iniciais e os anos finais deste, bem como sobre a avaliação como momento de aprendizagem. Em seguida, 
o documento traz as etapas Educação Infantil e Ensino Fundamental com as discussões pertinentes a cada uma e seus organizadores 
curriculares, os quais correspondem à estrutura dos conhecimentos que respaldam o trabalho pedagógico. Na Educação Infantil são 
aprofundados os conceitos dos seus eixos - interações e brincadeiras - e dos campos de experiências, terminologia que busca se afastar 
da disciplinarização que, muitas vezes, antecipa a lógica do Ensino Fundamental. Essa etapa apresenta os princípios expressos nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 2000) articulados aos seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento 
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estabelecidos para essa etapa da BNCC. Em seguida, o organizador curricular é apresentado trazendo a inclusão de “saberes e 
conhecimentos” como elementos que, associados aos campos de experiências, marcam a intencionalidade das práticas docentes, e os 
objetivos estabelecidos pela BNCC e ampliações e/ou complementações. No Ensino Fundamental são apresentados os organizadores 
curriculares que discorrem sobre os direitos de aprendizagem na introdução de cada componente curricular, seguidos de quadros com as 
unidades temáticas, os objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem, por ano de escolaridade. Embora todos os componentes 
curriculares da BNCC sejam disciplinas, o termo é usado pelo MEC em função de que, além dos obrigatórios, as instituições e redes podem 
incluir em suas propostas pedagógicas componentes que tragam elementos de várias disciplinas ou tenham outras especificidades. 
Observa-se que o documento, nesta etapa, identifica as disciplinas com introduções que evidenciam elementos essenciais do objeto de 
estudo de cada ciência, marcando sua especificidade. Vale salientar que, segundo a Resolução nº 2/2017 – CNE/CP, é possível a 
organização curricular do Ensino Fundamental por áreas do conhecimento, sendo: Linguagens (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte 
e Educação Física); Matemática; Ciências Humanas (História e Geografia); Ciências da Natureza (Ciências); e Ensino Religioso. Embora 
a BNCC contemple toda a Educação Básica, o Ensino Médio não foi apresentado nesta fase da elaboração do documento por encontrar-
se em discussão e análise. Considerando o aspecto legal e normativo do referencial curricular do Paraná, o mesmo apresenta caráter 
obrigatório para a elaboração das propostas pedagógicas das escolas da Educação Básica e suas modalidades de Ensino, bem como, 
assegura os direitos e objetivos de aprendizagem da Educação Infantil e Ensino Fundamental, em cada ano de estudo, nas redes públicas 
e privadas tendo em vista os contextos sociais, econômicos e culturais que diferenciam as regiões do estado. Este documento evidencia a 
trajetória curricular do Paraná, marcada por importantes discussões coletivas que refletem os avanços educacionais em diferentes períodos 
históricos e que precisam ser considerados na elaboração do currículo da escola. Aponta princípios fundamentais que orientam e dão 
suporte ao trabalho pedagógico no âmbito da formação integral, com vistas à interação crítica e responsável do estudante na vida em 
sociedade. Cabe, portanto, às redes de ensino orientar as escolas na elaboração de propostas pedagógicas que assegurem os direitos e 
objetivos de aprendizagem de todos os estudantes paranaenses, considerando o contexto local e a articulação do conhecimento escolar à 
realidade contemporânea. Da mesma forma, as redes de ensino, em parceria com o MEC, proporcionarão formação continuada aos 
professores, visando assegurar a qualidade do processo de aprendizagem e atribuir sentidos e significados ao conhecimento escolar, 
estabelecendo vínculos entre os estudantes e a escola. Ao entendermos a Educação Básica como direito universal e como espaço de 
construção de identidade, conforme descrito nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica - DCNEB faz-se necessário rever 
princípios fundamentais para a garantia desse direito e para a formação das capacidades ao pleno exercício da cidadania pelos estudantes.  
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A Educação Básica é direito universal e alicerce indispensável para a capacidade de exercer 
em plenitude o direito à cidadania. É o tempo, o espaço e o contexto em que o sujeito aprende 
a constituir e reconstituir a sua identidade, em meio a transformações corporais, afetivo 
emocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, respeitando e valorizando as 
diferenças. Liberdade e pluralidade tornam-se, portanto, exigências do projeto educacional. 
(BRASIL, 2013, p.17)  

Assim, este Referencial Curricular do Paraná estabelece os princípios orientadores da Educação Básica a serem considerados na 
elaboração do currículo pelas redes de ensino e suas escolas. Os mesmos visam à garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem dos 
estudantes e são delineados a partir da trajetória do Paraná, sendo imprescindível afirmá-los no momento de reelaboração das propostas 
pedagógicas curriculares, pautadas no âmbito da gestão democrática. Tendo em vista que a Gestão Democrática pressupõe a participação 
coletiva na construção do trabalho pedagógico, faz-se necessário que este esteja fundamentado no diálogo, na transparência e na 
coerência. Formar cidadãos democráticos inclui a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, dentre outros 
aspectos que abordam o pluralismo de ideias e as concepções pedagógicas. Desta forma, o Referencial Curricular do Paraná tem como 
princípios orientadores:  

• Educação como Direito inalienável de todos os cidadãos, sendo premissa para o exercício pleno dos direitos humanos; 
• Prática fundamentada na realidade dos sujeitos da escola, compreendendo a sociedade atual e seus processos de relação, 

além da valorização da experiência extraescolar; 
• Igualdade e Equidade, no intuito de assegurar os direitos de acesso, inclusão, permanência com qualidade no processo de 

ensino-aprendizagem, bem como superar as desigualdades existentes no âmbito escolar; 
• Compromisso com a Formação Integral, entendendo esta como fundamental para o desenvolvimento humano;  
• Valorização da Diversidade compreendendo o estudante em sua singularidade e pluralidade;  
• Educação Inclusiva identificando as necessidades dos estudantes, organizando recursos de acessibilidade e realizando 

atividades pedagógicas específicas que promovam o acesso do estudante ao currículo; 
• Transição entre as etapas e fases da Educação Básica, respeitando as fases do desenvolvimento dos estudantes; 
• A ressignificação dos Tempos e Espaços da Escola, no intuito de reorganizar o trabalho educativo; 
• E a Avaliação dentro de uma perspectiva formativa. 
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2.3.4 Princípios norteadores 

2.3.4.1 Educação como um direito inalienável de todos os cidadãos 
 

A Constituição Federal de 1988 em seus Artigos 205 a 214 garante a educação como um Direito, instrumento imprescindível para 
reconhecer a si próprio como sujeito ativo na transformação de seu grupo e do seu meio social. Nessa perspectiva, assegura o acesso à 
educação como o Direito Humano universal, social inalienável, que possui relação com outros direitos, especialmente os direitos civis e 
políticos e de caráter subjetivo, sobre os quais a educação é decisiva, uma vez que possibilita o acesso a outros direitos, dentre esses, 
destacamos o direito ao Meio Ambiente saudável, considerado como um dos direitos fundamentais do ser humano. Os Direitos Humanos, 
também, estão assegurados nas DCNEB apontando que os mesmos são resultados da busca pelo “reconhecimento, realização e 
universalização da dignidade humana. Histórica e socialmente construídos, dizem respeito a um processo em constante elaboração, 
ampliando o reconhecimento de direitos face às transformações ocorridas nos diferentes contextos sociais, históricos e políticos”. (BRASIL, 
2013, p. 517). As DCNEB “por meio do reconhecimento da relação indissociável entre educação e Direitos Humanos”, visam 

[...] a proteção e a promoção de direitos de crianças: a educação escolar quilombola; a educação 
escolar indígena; a educação ambiental; a educação do campo; a educação para jovens e 
adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, as temáticas de 
identidade de gênero e orientação sexual na educação; a inclusão educacional das pessoas 
com deficiência e a implementação dos direitos humanos de forma geral no sistema de ensino 
brasileiro (BRASIL, 2013, p. 519).  

Considerando a diversidade humana, característica da formação da sociedade brasileira, cuja finalidade é o desenvolvimento dos sujeitos 
em suas dimensões individual, social, política, econômica e cultural, objetivando que a pessoa e/ou grupo social se reconheça como sujeito 
de direitos, assim como seja capaz de 

[...] exercê-los e promovê-los ao mesmo tempo em que reconheça e respeite os direitos do outro, 
[...] que desenvolva a sensibilidade ética nas relações interpessoais, em que cada indivíduo seja 
capaz de perceber o outro em sua condição humana. (BRASIL, 2013, p. 519). 
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Faz-se necessário lançar um novo olhar sobre as concepções e práticas pedagógicas, no sentido de desenvolver ações que visem à 
promoção, proteção, defesa e aplicação no cotidiano, vislumbrando a formação dos estudantes para que participem ativamente da vida 
democrática, exercitando seus direitos e responsabilidades. Assim como, promover os direitos das demais pessoas, inclusive o direito ao 
meio ambiente saudável, sendo as questões ambientais articuladas ao currículo como um processo educativo (BRASIL, 2012). Deve-se 
pensar o currículo para além dos conteúdos organizados, sistematicamente, reconhecendo outros saberes e as experiências dos 
estudantes para que possa fortalecer suas práticas individuais e sociais, em função de uma consciência cidadã capaz de instigar as 
mudanças sociais. Assim, reconhecemos o importante papel da escola na construção de ações que assegurem os direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento imprescindíveis à formação humana, considerando, também, o papel social da escola como agente de 
articulação e transformação da realidade social e ambiental.  

Nesse contexto, as instituições de ensino farão a transição para se transformarem em escolas sustentáveis, integrando e articulando as 
seguintes dimensões: o currículo, a gestão democrática e a estrutura física, como estabelecido no art. 13, inciso V, das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental – DCNEA Ao definir os direitos e objetivos de aprendizagem, esse Referencial coaduna 
com o Caderno de Educação em Direitos Humanos, elaborado pelo MEC em 2013, válido para toda a educação nacional, reconhecendo 
que a 

educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da 
sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, voltada para a preservação 
da natureza. (BRASIL, 2013, s/n). 

Assim, o Referencial Curricular do Paraná propõe o desenvolvimento integral dos estudantes, dando condições de acesso aos 
conhecimentos historicamente construídos por meio de diferentes linguagens para agir com determinação, respeitando os princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, estéticos e políticos.  

Portanto, a educação não só organiza os conhecimentos construídos historicamente, como também, deve promover práticas democráticas 
que constituem valores básicos e fundamentais à cidadania. Contribui, também, para que os sujeitos repensem seus valores, hábitos e 
atitudes individuais e coletivas e procedam as mudanças necessárias que conduzam à melhoria das condições e qualidade de vida, 
ambiental, local e global.  
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Nesse sentido, a educação ultrapassa os limites da sala de aula, porque é um dos instrumentos de superação das desigualdades e 
discriminações. Considerando os direitos e objetivos de aprendizagem, repensar o currículo constitui-se um grande desafio para os 
sistemas de ensino, tendo em vista, a compreensão de que a educação vem a ser uma das possibilidades de transformação social, e a 
escola um espaço de diálogo, mudanças e contradições, sendo esses os elementos necessários para a construção de uma sociedade 
democrática. 

2.3.4.2 Prática fundamentada na realidade dos sujeitos da escola 
Os estudantes que constituem a escola atual são frutos de seu tempo histórico, com um repertório de experiências cotidianas da sociedade 
contemporânea, expressam a cultura vigente, com rituais, imagens e códigos comunicativos, com sentidos e significados condizentes com 
a sociedade em que estão inseridos. Isso significa que esses sujeitos também se constroem nas relações sociais que acontecem no 
ambiente escolar. Diante disso, atuar no cotidiano das escolas exige ações, pautadas no diálogo, que vislumbram novas relações entre a 
prática e o direito de aprender, ou seja, práticas não excludentes e discussões democráticas que garantam a participação dos estudantes 
e das famílias. Essas são ideias que permeiam as discussões e motivam a reconfiguração da educação e sistematização dos 

[...] princípios e diretrizes gerais da Educação Básica contidos na Constituição, na LDBEN e 
demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a 
formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão significado ao currículo 
e à escola. (BRASIL, 2013, p.7). 

Tão importante quanto assegurar o direito à educação dos estudantes, é reconhecer e valorizar sua diversidade, a qual apenas começou 
a ser vista e percebida com o advento da democratização do acesso à educação, que permitiu a entrada na escola de estudantes com 
aspectos e características diversas. Sua origem social e étnica, sua orientação sexual, gênero, crenças e interesses devem ser igualmente 
respeitados para que o acesso à educação seja também permanência e sucesso. Nesse sentido, há a necessidade de ressignificar a 
prática pedagógica e ultrapassar a ideia da pretensa homogeneização dos estudantes, considerando suas pluralidades. Isso implica, de 
acordo com a BNCC, em aprofundamento teórico metodológico que permita, 

Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo 
a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares se necessário para trabalhar com as 
necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem, suas 
comunidades, seus grupos de socialização, etc. (BRASIL, 2017, p. 17) 
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Um exemplo de estratégia didático-pedagógica que possibilita o desenvolvimento de diferentes metodologias, atendendo a diversas 
necessidades e ritmos de aprendizagem, é a entrada da escola na cultura digital. Entende-se por cultura digital os processos de 
transformação socioculturais que ocorreram a partir do advento das tecnologias digitais de comunicação e informação (TDIC). Trabalhar 
na perspectiva da Educação na Cultura Digital possibilita aliar aos processos e às práticas educacionais novas formas de aprender e 
ensinar. Assim, esse contexto apresenta à escola desafios ao cumprimento do seu papel em relação à formação dos estudantes, propondo 
um olhar diferenciado, e remete a questões centrais do processo educativo: o que aprender, para que aprender, como ensinar, como 
promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. 

2.3.4.3 Igualdade e equidade 
No decorrer da história do Brasil as desigualdades educacionais de acesso à escola, à permanência dos estudantes e ao seu aprendizado 
foram naturalizadas, principalmente ao se tratar dos grupos definidos por raça / etnia, sexo e condição socioeconômica. Destaca-se ainda, 
a existência de condições desiguais de oferta da educação aos estudantes, que se configuram em violações de direitos constitucionais, 
reforçando as desigualdades socioeconômicas, étnico-raciais e regionais. Para que esta realidade seja transformada, é importante 
considerar a escola como espaço em que a igualdade e a equidade possam constituir valores essenciais para a formação dos sujeitos, e 
por sua vez, apontem elementos para a construção de políticas públicas voltadas para a promoção da justiça social. A busca da equidade 
requer a oferta de mais recursos, melhores condições às escolas menos providas e aos estudantes que mais necessitam, além da formação 
continuada dos professores voltada para o compromisso ético com a igualdade e equidade. Nesse sentido, busca-se a qualidade da 
educação visando uma aprendizagem efetiva, ou seja, que trate de forma diferenciada o que se apresenta como desigual no ponto de 
partida, com objetivo de equiparar o desenvolvimento, assegurando a igualdade de direito à educação. Diante desse contexto, as DCNEB 
indicam que as instituições escolares, ao desenvolverem práticas pedagógicas que visem à promoção da equidade, reconheçam que as 
necessidades dos estudantes são diferentes, empreendendo esforços para cumprir 

o compromisso de reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza grupos – como os 
povos indígenas originários e as populações das comunidades remanescentes de quilombos e 
demais afrodescendentes – e as pessoas que não puderam estudar ou completar sua 
escolaridade na idade própria. Igualmente, requer o compromisso com os alunos com 
deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação 
curricular. (BRASIL, 2013. p. 15).  
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Nesse âmbito, o Referencial Curricular explicita as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver, e expressa, 
portanto, 

a igualdade educacional sobre a qual as singularidades devem ser consideradas e atendidas. 
Essa igualdade deve valer também para as oportunidades de ingresso e permanência em uma 
escola de Educação Básica, sem o que o direito de aprender não se concretiza. (BRASIL, 2017. 
p. 15).  

Assim, a escola e o estado assumem um papel fundamental ao desempenhar a sua função social, política e pedagógica, promovendo a 
oferta das condições e recursos construídos histórica e culturalmente e possibilitando que os estudantes usufruam e exercitem seus direitos 
civis, humanos e sociais.  

2.3.4.4 Compromisso com a formação integral 
As discussões acerca da formação integral ganharam força em âmbito nacional desde o início do século XX, e na atualidade, evidenciado 
pela política educacional disposta no Plano Nacional de Educação (PNE). Esta visa ao pleno desenvolvimento dos estudantes, por meio 
de múltiplas oportunidades de aprendizagem que possam garantir o acesso à cultura, arte, esporte, ciência e tecnologias.  

Dessa forma, assume-se a perspectiva de desenvolvimento pleno do estudante, considerando que os processos de aprendizagem ocorrem 
de modo multidimensional, abordando os aspectos físicos, afetivos, cognitivos, éticos, estéticos e políticos. Esses se articulam por sua vez, 
com os diversos saberes da escola, da família, da comunidade e da região em que o estudante está inserido. Assim, a formação integral 
defendida neste Referencial Curricular visa a uma proposta que permite aos estudantes:  

[...] atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar 
conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para 
identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças 
e as diversidades. (BRASIL, 2017. p. 113).  

É importante destacar que a formação integral, nessa perspectiva, difere da ideia de apenas oferecer mais tempo na mesma escola, pois 
somente ampliar a jornada é insuficiente. Isso significa compreender que a formação integral independe da carga horária, uma vez que ela 
reflete as relações entre os conhecimentos e o mundo. A Constituição Federal de 1988 prevê em seu Art. 205, a perspectiva da formação 
plena dos sujeitos compreendida como formação integral, quando evidencia que: 
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A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Brasil, 1988).  

A Lei de Diretrizes e Base da Educação evidencia em seu Art. 1º que a educação “abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais”. (BRASIL, 1996, p.1). Evidencia ainda em seu Art. 3º que o ensino será ministrado com base 
em princípios, dentre os quais se destaca o que se refere à “valorização da experiência extra-escolar” (BRASIL, 1996, p.1), compreendendo 
as relações entre os diversos saberes. O Estatuto da Criança e Adolescente determina em seu Art. 53, que a “criança e o adolescente têm 
direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho” 
(BRASIL, 1990, p.23). O Referencial Curricular do Paraná reafirma o compromisso da BNCC com a formação integral, reconhecendo que 
a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica:  

[...] compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com 
visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. 
Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do 
jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover uma 
educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas 
singularidades e diversidades. (BRASIL, 2017. p. 113).  

Dessa forma, a BNCC busca por meio da formação integral a construção intencional de processos educativos que promovam 
aprendizagens que estejam vinculadas às necessidades, possibilidades e aos interesses dos estudantes, bem como, com os desafios da 
sociedade contemporânea 

2.3.4.5 Valorização da diversidade 
O Paraná tem uma trajetória de discussão sobre educação e diversidade que se expressa nas propostas pedagógicas curriculares das 
instituições de ensino do estado. Por isso o Referencial Curricular Estadual não poderia deixar de expressar as temáticas da diversidade 
nos objetos do conhecimento/conteúdos e objetivos de aprendizagem das diferentes áreas do conhecimento e componentes curriculares. 
É papel da escola garantir os direitos de aprendizagem sobre a diversidade cultural, sócio ambiental, étnico-racial, geracional, territorial, 
sexual e de identidades de gênero possibilitando aos estudantes compreender a constituição e a dinâmica da sociedade brasileira para 
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exercitar a sua cidadania. Da mesma forma as reflexões coletivas sobre o currículo escolar produziram avanços na concepção de educação 
e diversidade, consolidados a partir da articulação dos conhecimentos escolares no campo das relações étnico-raciais, de gênero, das 
sexualidades, da territorialidade e outros aspectos da diversidade sociocultural e das questões socioambientais que não podem deixar de 
estar presentes no momento da construção dos currículos das redes e/ou instituições de ensino. É importante destacar o papel das escolas 
e do trabalho de toda a comunidade escolar que, na reflexão sobre o seu projeto político-pedagógico, sobre os diferentes componentes 
curriculares e no diálogo com a realidade social de cada comunidade afirmaram a perspectiva multicultural, pluriétnica e crítica das 
desigualdades e mazelas sociais. Por isso, muitas escolas já descrevem nas suas propostas curriculares a afirmação da diversidade como 
princípio educativo que organiza o trabalho pedagógico e que se expressa em conteúdos de diferentes campos disciplinares do currículo. 
Os conhecimentos, selecionados historicamente, para compor os currículos, os planos de ensino e os materiais didáticos expressaram 
durante muito tempo as contradições e desigualdades históricas, perpetuando preconceitos nas diversas formas de manifestações. Uma 
escola que se pretende emancipadora deve olhar conscientemente para os processos de produção de currículos e contemplar 
conhecimentos e direitos de aprendizagem que nem sempre estiveram explícitos nos currículos escolares. Para isso há a necessidade de 
afirmar as especificidades da diversidade nos documentos que orientam os currículos contemplando enquanto relações sociais: as relações 
entre homens e mulheres, étnico-raciais, de classe, geracionais, territoriais e socioambientais. O trabalho pedagógico com os objetos de 
conhecimentos e objetivos de aprendizagem da diversidade nos currículos da educação básica é respaldado pelas Leis 10.639/03 e 
11.645/08 que alteram a LDB, e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, mais especificamente as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena, Diretrizes Operacionais Curriculares para a Educação Básica nas Escolas do 
Campo, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 
Quilombola, Diretrizes para o Atendimento de Educação Escolar de Crianças, Adolescentes, e Jovens em Situação de Itinerância, Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos e Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. A necessidade 
de criação de leis e políticas específicas para a afirmação da diversidade só se deu historicamente pelo fato dessas questões terem sido 
negadas, invisibilizadas, ocultadas dos campos de conhecimento que compõem os currículos, das práticas e das políticas sociais. Afirmar 
a diversidade implica a compreensão de que vivemos em uma sociedade marcada pelas desigualdades, tensões e conflitos sociais que 
resultaram no silenciamento de conhecimentos sobre a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, sobre a história das mulheres, 
das pessoas com deficiência, das diferenças geracionais que envolvem tanto as discriminações às pessoas idosas, quanto às crianças e 
adolescentes, sujeitos da educação, que passaram a ser considerados sujeitos de direitos somente a partir da Constituição de 1988.  



PLANO CURRICULAR 
 

 

Leila Busnardo 
Secretária Municipal de Educação 

30 

É na perspectiva de afirmar a igualdade de direitos e reconhecer e respeitar as diferenças étnicas, culturais, sexuais, religiosas, articuladas 
aos conhecimentos, referenciais e instrumentais teóricos específicos de cada área do conhecimento que se estabelece estreita relação 
entre a prática pedagógica de valorização da diversidade e a concepção de educação que orienta as práticas curriculares de cada escola. 
A diversidade faz parte do desenvolvimento biológico e cultural da humanidade e se expressa nos saberes, valores, princípios, técnicas 
artísticas, científicas, experiências de sociabilidade e aprendizagem, portanto, é necessário que os currículos e práticas escolares 
considerem essa concepção de diversidade como um fator de enriquecimento e complementaridade para sociedade. 

2.3.4.6 Educação inclusiva 
O princípio que estabelece a educação como inclusiva está pautado no direito à educação para todos, ou seja, numa educação que se 
traduz pelo combate à desigualdade, à exclusão, que se consolida no acesso, permanência e aprendizagem com participação de todos os 
estudantes. A Declaração Universal de Direitos Humanos (1948) é considerada o marco histórico da educação inclusiva, pois foi após a 
sua divulgação que se consolidaram uma série de ações voltadas para a promoção da paz e a afirmação das sociedades livres e 
democráticas, vinculando a Educação à dignidade humana. A partir dessa declaração o direito de liberdade e de igualdade representou 
grande avanço para a educação mundial5. Ao alicerçar o Referencial Curricular do Paraná: Princípios, Direitos e Orientações, numa 
proposta de educação inclusiva, estabelece-se o compromisso com a igualdade de oportunidades na escolarização de crianças, jovens e 
adultos marginalizados ou em situação de vulnerabilidade. Esse processo se traduz em assegurar: dignidade; justiça social; proteção; 
direitos culturais, linguísticos e éticos, o acesso, permanência e a participação na escolarização de crianças, jovens e adultos, fornecendo-
lhes as ferramentas necessárias para que aprendam e continuem aprendendo ao longo de suas vidas. A educação inclusiva se consolida 
quando há o compromisso em eliminar todas as formas de exclusão e marginalização, as disparidades e desigualdades biopsicossociais, 
constituindo-se os ambientes e tempos pedagogicamente organizados para atender as especificidades dos estudantes. A disponibilização 
de profissionais e professores especializados e qualificados, associada aos recursos didático-metodológicos voltados para a aquisição de 
conhecimentos e para o desenvolvimento da criatividade, são fatores essenciais para educação inclusiva. Diante do exposto, a escola 
precisa promover estratégias para o acesso ao currículo, métodos diversificados e ações pedagógicas efetivas, considerando as diferenças 
entre os sujeitos e as especificidades que essas diferenças impõem, enfatizando a premissa de que todos os estudantes têm direito à 
educação de qualidade, inclusiva e equitativa, em todos os níveis e modalidades educacionais. Posto isso, faz-se necessário que o desenho 
universal na aprendizagem esteja fundamentado nos princípios da aprendizagem, para que a inclusão escolar se efetive. Nessa 
perspectiva, ressalta-se o direito à educação para o público da educação especial, o qual se constituiu, principalmente, no período pós 
Constituição Federal de 1988, quando anuncia a redução das desigualdades sociais, a promoção do bem de todos, sem preconceito de 
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origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, II e IV). Registros sobre a trajetória vivida por sujeitos 
que sofreram com o processo de exclusão, por apresentarem deficiências e outras condições biopsicossociais que os tornavam diferentes 
daqueles considerados “normais” para a sociedade, compõem a história da educação especial. As mudanças políticas e socioculturais que 
ocorreram no Brasil a partir da década de 80 interferiram pontualmente nos sistemas educacionais que se confrontaram com novos 
desafios, dentre os quais, a popularização e a expansão do direito à educação. Temas como acesso, permanência e qualidade na educação 
receberam prioridade nas pautas de discussão em todos os níveis e modalidades de ensino. Os movimentos internacionais organizaram 
documentos que serviram como linhas de ação para subsidiar os governos nas normativas educacionais, pautadas, principalmente na 
premissa de uma educação para todos, como a Declaração aprovada em Jomtien, na Tailândia, com o título “Educação para Todos” 
(UNESCO,1990). A partir desse acordo, em 1994, na Espanha, foi produzida a “Declaração de Salamanca” (UNESCO, 1994) e, esses 
documentos promoveram reflexões determinantes para a reformulação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 
9.394/96, que dedicou o Cap. V às normativas que regem a Educação Especial no Brasil. A influência dos debates consolidou os marcos 
legais que determinaram o direito à educação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, quando o Ministério da Educação (MEC) estabelece a Política de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), apoiada pelo Decreto Federal nº 7611/11 (BRASIL, 2011), formalizando a obrigatoriedade da oferta 
do atendimento educacional especializado. Em consonância com essas discussões, o Conselho Estadual de Educação do Paraná 
estabeleceu as normas para a educação especial por meio da Deliberação 02/2003, que vigorou até 2016, quando foi substituída pela 
Deliberação 02/2016, que atualizada, fixa as normas para educação especial no sistema estadual de ensino do Paraná, para estudantes 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos funcionais específicos e altas habilidades/superdotação. Em respeito 
à singularidade do público da educação especial, o estado do Paraná ampliou o lócus de atendimento e os tipos de atendimento educacional 
especializado, tomando como referência o que está estabelecido pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 
Inclusão – SECADI/MEC. Para garantir o direito e atingir os objetivos educacionais propostos no Referencial Curricular do Paraná, não 
basta que as políticas públicas prevejam e disponibilizem serviços de atendimento educacional especializado, mas também, que as 
instituições de ensino consolidem a cultura do trabalho colaborativo entre professores das disciplinas e especialistas da educação especial, 
em prol da garantia da aprendizagem de todos os estudantes. Assim, o conjunto de orientações que direcionam a elaboração de propostas 
pedagógicas constantes no Referencial Curricular do Paraná são voltadas à superação das desigualdades educacionais e elevando a 
qualidade do ensino se estendem à Educação Especial.  
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2.3.4.7 Transição entre as etapas e fases da educação básica 
Em 2005, pela Lei Federal n.º 11.114/05 (BRASIL, 2005) que alterou o Artigo 6.º da LDBEN, tornou-se obrigatória a matrícula da criança 
aos seis anos de idade no ensino fundamental, sendo o mesmo ampliado para nove anos de duração por meio da Lei n.º 11.274/2006 
(BRASIL, 2006). Essa legislação, atendeu ao disposto no Plano Nacional de Educação de 2001, Lei n.º 10.172/2001 (BRASIL, 2001), que, 
entre suas metas, estabeleceu tal ampliação. Posteriormente, a ampliação da obrigatoriedade da educação no Brasil passou a ser dos 4 
aos 17 anos de idade pela Emenda Constitucional n.º 59/2009 (BRASIL, 2009), regulamentada pela Lei n.º 12.796/2013, estendendo a 
obrigatoriedade da escolarização às etapas da Educação Infantil (Pré-escola) e ao Ensino Médio, alterando o artigo 4º da LDBEN. Diante 
dos direitos de aprendizagens dispostos no texto da Base Nacional Comum Curricular, fica explícito que todos os estudantes devem ter as 
mesmas oportunidades de aprendizagem. Isto posto, a escolarização da infância, ou seja, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental - 
Anos Iniciais, deve ser estabelecida por práticas educativas específicas visando ao desenvolvimento e à aprendizagem das crianças em 
suas diferentes faixas etárias e processos formativos. Portanto, os tempos e espaços devem ser diferenciados, posicionando os estudantes 
em lugares distintos. A transição entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental é um momento crucial e complexo na vida das crianças 
e as instituições de ensino devem constituir ações que minimizem a ruptura que pode ser causada. O primordial é ter como critério que a 
educação infantil não se ocupa da preparação para a entrada no ensino fundamental, mas que, em cada ação e prática, o movimento seja 
de atender às especificidades, individualidades e as totalidades das crianças. Os docentes, sujeitos diretos de contato com os estudantes, 
devem considerar que a perspectiva formativa nessa etapa se dá por meio do jogo, do brinquedo e da ludicidade. Neste contexto, é 
necessário ponderar atentamente para algumas questões que podem nortear as ações finais da educação infantil e iniciais do ensino 
fundamental: o que significa atender as especificidades da infância? Quais fatores interferem no processo de transição da educação infantil 
para o ensino fundamental? Como trabalhar o "abandono" simbólico dos colegas e referenciais anteriores? O que implica considerar 
aspectos que vão para além da adaptação física e estrutural? Como priorizar a iniciação em conceitos mais complexos? Como ajudar as 
crianças a reelaborar afinidades com os professores? Como organizar e distribuir o espaço de sala de aula e os demais espaços da 
instituição de ensino em prol das crianças? Qual o melhor acolhimento às crianças de seis anos no ensino fundamental? Dessas reflexões 
surge a necessidade de repensar as práticas pedagógicas relacionadas ao Ensino Fundamental para as crianças que, atualmente, 
ingressam mais cedo nas escolas: o que prever para a alegria de permanecer nesse espaço? Como possibilitar a integração e 
pertencimento da criança nesse novo espaço escolar? Como favorecer as interações e trocas que possibilitam a aprendizagem das 
crianças? O que deve ser avaliado sobre as crianças? A proposta pedagógica está a favor da criança ou do adulto? O adulto consegue 
perceber como a criança aprende? O que é necessário para melhorar as condições de equidade de aprendizagens e qualidade do ensino? 
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O que prever de aprendizagens para a alfabetização e o letramento? Torna-se essencial compreender que a criança advinda da Educação 
Infantil, com cinco ou seis anos, ainda será criança até os nove ou dez anos de idade. Respeitar essa etapa da vida humana deve ser o 
objetivo de trabalho dos docentes e gestores de educação com vistas à formação integral. Assim, considerando que a educação infantil 
tem como finalidade atender as crianças em suas especificidades, o uso das linguagens da infância como a brincadeira, o jogo, o faz de 
conta, a liberdade de pensamento, deve ser mediada pelo docente do ensino fundamental ampliando ou reelaborando as práticas 
pedagógicas de forma a serem mais coerentes para e com as crianças. Cada momento de ingresso numa instituição de ensino deve ser 
organizado com vistas às necessidades físicas, cognitivas e emocionais das crianças, respeitando seus medos e inseguranças, 
amenizando angústias de adaptação. O processo de municipalização da oferta do ensino fundamental no Brasil foi intenso ao longo das 
últimas décadas. Esse fato ocorreu de forma gradativa e diversa entre os 26 estados da federação, separando em diferentes esferas 
administrativas, em maior ou menor grau, a fase dos anos iniciais (1º ao 5º ano), que ficou sob a responsabilidade dos municípios, e a fase 
dos anos finais (6º ao 9º ano), que ficou sob a responsabilidade dos estados. No Paraná, atualmente, o resultado desse processo significa 
que a municipalização da oferta dos anos iniciais do ensino fundamental nas escolas públicas chega a 99,49% (BRASIL, 2017). Uma 
exploração da história sobre como se configurou o ensino fundamental como etapa de educação básica tal como estabelecida atualmente 
pela LDBEN 9.394/1996 mostra que, a partir da Lei nº 5.692/71 (BRASIL, 1971), que fixou diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, 
ficou estabelecido o ensino de 1º grau obrigatório dos 7 aos 14 anos. Diferentemente do que estava prescrito na LDBEN nº 4.024/1961 
(BRASIL, 1961), em que essa obrigatoriedade se limitava às quatro séries iniciais do então chamado ensino primário e incluía a 
dependência de aprovação em exame de admissão para o ingresso no ciclo dos quatro anos seguintes, chamado de ginasial. Desde a 
instituição de uma etapa do ensino que agrupou duas organizações pedagógicas diferentes no ensino fundamental obrigatório, sem definir 
a necessária metodologia articuladora das questões pedagógicas características dessa transição, permaneceu a fragilidade na adequação 
metodológica, na integração curricular, na correspondente formação de professores, no reconhecimento das diferentes culturas escolares, 
na integração entre as redes de ensino de modo a articular as informações sobre o desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes, na 
atenção à transição da infância para a adolescência, entre outras articulações. Nesse cenário, a essencial tarefa organizadora e unificadora 
do currículo por meio da Base Nacional Comum Curricular, como potencial articulador do ensino fundamental, não se realiza por si só. É 
necessário ponderar o indispensável trabalho conjunto de professores, sujeitos que atribuem vitalidade ao currículo e que atuam nas duas 
fases dessa etapa, de forma que os esforços por conhecer a organização curricular nos anos iniciais e finais, bem como o estabelecimento 
de estratégias de atuação nessa transição tenham início nos primeiros anos e continuem ocorrendo do 6º ano em diante. Ou seja, se faz 
necessária uma atenção especial na reflexão e viabilização de práticas pedagógicas que integrem os envolvidos no processo, tendo como 
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elemento indutor uma política educacional articuladora entre as etapas e fases: da creche para pré-escola, da pré-escola para os anos 
iniciais do ensino fundamental e destes para os anos finais. Esse esforço de ampliação das oportunidades de sucesso do estudante pode 
possibilitar efetivamente o desenvolvimento integral do estudante. 

2.3.4.8 A ressignificação dos tempos e espaços da escola 
Os conceitos de tempo e espaço remontam as construções sociais e históricas da atividade humana. Esses conceitos são absorvidos na 
cultura escolar e reproduzidos na organização das escolas. A fragmentação dos tempos de aprendizagem e a organização dos espaços, 
bem como, os currículos por disciplinas, horários e espaços fixos nas salas de aulas, entre outros aspectos da cultura escolar, são 
construções sociais que vêm desde a Idade Média, reproduzidas na modernidade, e que balizam a estrutura curricular e as rotinas 
escolares. No Brasil, a educação escolar foi iniciada pelos jesuítas com base em disciplina severa e rígida. Conforme descreve Azevedo 
(1976), a educação jesuítica do período colonial orientava-se para a uniformidade intelectual, com ensino dogmático e abstrato, não 
apresentava plasticidade para se ajustar às necessidades novas, os métodos eram autoritários e a rotina conservadora e controlada. 
Segundo o autor, essa forma de educação atendeu a sua época deixando fortes traços no processo educacional brasileiro. A organização 
do tempo escolar atual tem como matriz regulatória a LDB 9.394/1996 que determina, em seu artigo 24, item I “a carga horária mínima 
anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos 
exames finais, quando houver”. Essa mesma legislação traz os conceitos de pluralidade de concepções pedagógicas, gestão democrática 
e autonomia de organização curricular, orientando a elaboração e implementação de novas propostas curriculares para as redes de ensino. 
Abre, portanto, novas possibilidades para a organização do currículo, a partir da reflexão e desconstrução de conceitos historicamente 
interiorizados. Nessa perspectiva, o tempo e o espaço escolar são elementos mediadores do processo ensino-aprendizagem que 
colaboram para o desenvolvimento cognitivo, social, ético, moral, biológico, cultural e pessoal, viabilizando diferentes formas de 
aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido, a escola em face às exigências da contemporaneidade precisa se reconfigurar, criar 
processos voltados à formação de sujeitos críticos, criativos, participativos, visando à inserção social, política e cultural, organizando os 
tempos e espaços da escola na busca de promover a participação efetiva dos estudantes nas atividades desenvolvidas, considerando suas 
singularidades e ampliando suas experiências. Mas como a escola concebe e vivencia o tempo e o espaço? Pode-se dizer que, de certo 
modo, a escola limita o tempo, ao estabelecer períodos determinados para assimilação dos conteúdos (calendário escolar, horas/aula, 
períodos avaliativos), bem como o espaço quando estabelece locais específicos para determinadas atividades (salas de aula, laboratórios, 
quadras de esportes, jardim, horta, cantos/estações na sala de aula). Ao padronizar o tempo e espaço, por vezes, a escola efetiva uma 
aprendizagem artificial, sem propiciar fundamentos explicativos da realidade, dificultando a construção e compreensão de conceitos. 
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Ressignificar o tempo e o espaço na escola nos remetem a considerar outras concepções, que avancem para além de uma organização 
rígida, que considera apenas o controle de classes, séries, disciplinas, calendário e relógio. Portanto, faz-se necessário respeitar o processo 
pessoal e a experiência de cada estudante, além de conceber a escola como um espaço educativo. Nela os estudantes aprendem não 
apenas com os conteúdos selecionados e organizados em forma de aulas; aprendem nas relações com os colegas e profissionais; 
aprendem com a forma como as carteiras e o tempo estão organizados; aprendem a se relacionar observando as relações no espaço 
escolar; aprendem também quando participam, de forma colaborativa, na organização dos tempos e espaços da escola. Considerar que 
as formas de organizar o tempo e o espaço escolar podem ampliar ou limitar a compreensão dos estudantes sobre as relações sociais em 
que estão inseridos, implica compreender o tempo e o espaço como constituintes da vida e da cultura humana. Para que a aprendizagem 
ocorra de forma significativa, há necessidade de mudanças na organização curricular e na prática pedagógica, que não se materializam 
apenas no espaço da sala de aula, e muito menos no tempo linear determinado para cada disciplina. É necessário avançar para além da 
compreensão desse espaço e tempo definidos por currículos predeterminados. Partindo da organização do tempo e espaços disponíveis, 
cabe à escola repensar democraticamente e propor alternativas metodológicas, valorizando as experiências de professores e estudantes, 
que promovam a contextualização e a interdisciplinaridade, rompendo com a rigidez e fragmentação historicamente constituídas.  

2.3.4.9 Avaliação como momento de aprendizagem 
O ato de avaliar é inerente ao ser humano, no qual o indivíduo reflete acerca das situações postas, fazendo um juízo de qualidade sobre 
as mesmas no intuito de tomar uma decisão, tendo em vista a permanência ou modificação da situação apresentada.  

No contexto escolar, o ato de avaliar é essencial, sendo o momento no qual o professor faz um diagnóstico sobre o processo de ensino e 
define estratégias de como redimensionar esse processo, refletindo sobre sua prática pedagógica, promovendo a aprendizagem dos 
estudantes e assegurando o direito universal de educação com qualidade, conforme descreve a DCNEB.  

Art. 47. A avaliação da aprendizagem baseia-se na concepção de educação que norteia a 
relação professor-estudante-conhecimento-vida em movimento, devendo ser um ato reflexo de 
reconstrução da prática pedagógica avaliativa, premissa básica e fundamental para se 
questionar o educar, transformando a mudança em ato, acima de tudo, político. (2013, p. 76)  

Assim, o ato de avaliar, em seu contexto escolar, se dá de maneira diagnóstica, na qual a situação de aprendizagem é analisada, tendo 
em vista a definição de encaminhamentos voltados para a apropriação do conhecimento; de forma contínua, pois acontece a todo o 
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momento do processo de ensino do professor e da aprendizagem do estudante; e de maneira formativa, contribuindo para sua formação 
como sujeito crítico, situado como um ser histórico, cultural e social, enfatizando a importância do processo. Na Educação Infantil a 
avaliação é realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, voltada à formação integral e no Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio, com o caráter formativo, predominando sobre o quantitativo e classificatório. Assim, a escola adota uma 
estratégia de acompanhamento do desenvolvimento individual e contínuo. A avaliação subsidia o professor com elementos para uma 
reflexão sobre a sua prática e o encaminhamento do trabalho com metodologias diferenciadas. Para o estudante, é o indicativo de suas 
conquistas, dificuldades e possibilidades para reorganização da forma de estudo para avanços no processo de aprendizagem. Para a 
escola, constitui-se num diagnóstico para repensar a organização do trabalho pedagógico, a fim de assegurar o desenvolvimento integral 
dos estudantes, vislumbrando uma educação com qualidade e o direito de aprendizagem. 

2.4 Os fundamentos pedagógicos da BNCC 
Foco no desenvolvimento de competências O conceito de competência, adotado pela BNCC, marca a discussão pedagógica e social das 
últimas décadas e pode ser inferido no texto da LDB, especialmente quando se estabelecem as finalidades gerais do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio (Artigos 32 e 35). 

Além disso, desde as décadas finais do século XX e ao longo deste início do século XXI11, o foco no desenvolvimento de competências 
tem orientado a maioria dos Estados e Municípios brasileiros e diferentes países na construção de seus currículos12. É esse também o 
enfoque adotado nas avaliações internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que coordena 
o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em inglês)13, e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

                                            
11 Segundo a pesquisa elaborada pelo Cenpec, das 16 Unidades da Federação cujos documentos curriculares foram analisados, 10 delas explicitam uma visão de ensino por 
competências, recorrendo aos termos “competência” e “habilidade” (ou equivalentes, como “capacidade”, “expectativa de aprendizagem” ou “o que os alunos devem aprender”). “O 
ensino por competências aparece mais claramente derivado dos PCN” (p. 75). CENPEC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Currículos para 
os anos finais do Ensino Fundamental: concepções, modos de implantação e usos. São Paulo: Cenpec, 2015. Disponível em: . Acesso em: 23 mar. 2017. 
12 Austrália, Portugal, França, Colúmbia Britânica, Polônia, Estados Unidos da América, Chile, Peru, entre outros. 
13 OECD. Global Competency for an Inclusive World. Paris: OECD, 2016. Disponível em: . Acesso em: 23 mar. 2017 
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Ciência e a Cultura (Unesco, na sigla em inglês), que instituiu o Laboratório Latino-americano de Avaliação da Qualidade da Educação 
para a América Latina (LLECE, na sigla em espanhol)14. 

Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências. 
Por meio da indicação clara do que os alunos devem “saber” (considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e 
valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 
para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das 
competências oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC. 

Diante do contexto atual, a BNCC sugere 10 Competências Gerais.  

2.4.1 Competências15 Gerais da Base Nacional Comum Curricular 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender 
e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 
crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas 
diversificadas da produção artístico-cultural.  

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem 
como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

                                            
14UNESCO. Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe. Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE). Disponível 
em: . Acesso em: 23 mar. 2017. 
15 Competências: compreendem as capacidades (ser capaz de...) que os estudantes necessitam adquirir para conviver nos contextos contemporâneos como pessoas, cidadãos e 
profissionais. Na prática pedagógica, as competências são desenvolvidas a partir do exercício dos conteúdos da realidade integrados aos referenciais teóricos que são a fonte para 
exercitar a mente (habilidades) de forma reflexiva, tornando os estudantes capazes de...(resolver problemas sempre novos, agir com ética, atuar em equipe, inovar...). 
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• Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

• Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 
entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto 
de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.  

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista 
e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável 
em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

• Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.  

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões 
com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

2.5 Base Nacional Comum Curricular e Currículos  
A BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios e valores que, como já mencionado, orientam a LDB e as DCN. Dessa 
maneira, reconhecem que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões 
intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica.  

Além disso, BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da 
Educação Básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em 
ação. São essas decisões que vão adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das 
redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos. Essas decisões, que resultam de 
um processo de envolvimento e participação das famílias e da comunidade, referem-se, entre outras ações, a: 
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• contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, 
exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens 
estão situadas;  

• decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica 
das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e 
da aprendizagem; 

• selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a 
conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias 
e cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização etc.;  

• conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos nas aprendizagens;  
• construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem em conta os contextos e as 

condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores 
e dos alunos; 

• selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender;  
• criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como manter processos permanentes de formação 

docente que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem; 
• manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular para os demais educadores, no âmbito 

das escolas e sistemas de ensino. 

Essas decisões precisam, igualmente, ser consideradas na organização de currículos e propostas adequados às diferentes modalidades 
de ensino (Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar 
Quilombola, Educação a Distância), atendendo-se às orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais. No caso da Educação Escolar 
Indígena, por exemplo, isso significa assegurar competências específicas com base nos princípios da coletividade, reciprocidade, 
integralidade, espiritualidade e alteridade indígena, a serem desenvolvidas a partir de suas culturas tradicionais reconhecidas nos currículos 
dos sistemas de ensino e propostas pedagógicas das instituições escolares. Significa também, em uma perspectiva intercultural, considerar 
seus projetos educativos, suas cosmologias, suas lógicas, seus valores e princípios pedagógicos próprios (em consonância com a 
Constituição Federal, com as Diretrizes Internacionais da OIT – Convenção 169 e com documentos da ONU e Unesco sobre os direitos 
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indígenas) e suas referências específicas, tais como: construir currículos interculturais, diferenciados e bilíngues, seus sistemas próprios 
de ensino e aprendizagem, tanto dos conteúdos universais quanto dos conhecimentos indígenas, bem como o ensino da língua indígena 
como primeira língua16.  

É também da alçada dos entes federados responsáveis pela implementação da BNCC o reconhecimento da experiência curricular existente 
em seu âmbito de atuação. Nas duas últimas décadas, mais da metade dos Estados e muitos Municípios vêm elaborando currículos para 
seus respectivos sistemas de ensino, inclusive para atender às especificidades das diferentes modalidades. Muitas escolas públicas e 
particulares também acumularam experiências de desenvolvimento curricular e de criação de materiais de apoio ao currículo, assim como 
instituições de ensino superior construíram experiências de consultoria e de apoio técnico ao desenvolvimento curricular. Inventariar e 
avaliar toda essa experiência pode contribuir para aprender com acertos e erros e incorporar práticas que propiciaram bons resultados. 

Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar 
aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional 
e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre esses temas, destacam-se: direitos da criança e do adolescente (Lei 
nº 8.069/199017), educação para o trânsito (Lei nº 9.503/199718), educação ambiental (Lei nº 9.795/1999, Parecer CNE/CP nº 14/2012 e 

                                            
16 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT. Convenção nº 169. Genebra, 7 de junho de 1989. Disponível em: . BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de 
Educação Básica. Parecer nº 14, de 14 de setembro de 1999. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena. Diário Oficial da União, Brasília, 19 de 
outubro de 1999. Disponível em: . BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 3, de 10 de novembro de 1999. Fixa Diretrizes Nacionais para 
o funcionamento das escolas indígenas e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 17 de novembro de 1999. Seção 1, p. 19. Republicada em 14 de dezembro de 1999, 
Seção 1, p. 58, por ter saído com incorreção do original. Disponível em: . BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Parecer nº 13, de 10 de maio de 2012. 
Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de junho de 2012, Seção 1, p. 18. Disponível em: . BRASIL. Conselho 
Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação 
Básica. Diário Oficial da União, Brasília, 25 de junho de 2012, Seção 1, p. 7. Disponível em: . BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Parecer nº 6, de 2 de abril de 
2014. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas. Diário Oficial da União, Brasília, de 31 de dezembro de 2014, Seção 1, p. 85. Disponível em: . 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Resolução nº 1, de 7 de janeiro de 2015. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas 
em cursos de Educação Superior e de Ensino Médio e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, de 08 de janeiro de 2015, Seção 1, p. 11-12. Disponível em: . Acessos 
em: 7 de nov. 2017. 
17 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 16 de julho de 1990. 
Disponível em: . Acesso em: 23 mar. 2017. 
18 BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Diário Oficial da União, Brasília, 24 de setembro de 1997. Disponível em: . Acesso em: 23 
mar. 2017. 
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Resolução CNE/CP nº 2/201219), educação alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/200920), processo de envelhecimento, respeito e 
valorização do idoso (Lei nº 10.741/200321), educação em direitos humanos (Decreto nº 7.037/2009, Parecer CNE/CP nº 8/2012 e 
Resolução CNE/CP nº 1/201222), educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena 
(Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008, Parecer CNE/CP nº 3/2004 e Resolução CNE/CP nº 1/200423), bem como saúde, vida familiar e social, 
educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural (Parecer CNE/CEB nº 11/2010 
e Resolução CNE/CEB nº 7/201024). Na BNCC, essas temáticas são contempladas em habilidades dos componentes curriculares, cabendo 
aos sistemas de ensino e escolas, de acordo com suas especificidades, tratá-las de forma contextualizada. 

                                            
19 BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, 28 de abril de 1999. Disponível em: . BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Parecer nº 14, 6 de junho de 2012. Estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Ambiental. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de junho de 2012, Seção 1, p. 18. Disponível em: . BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; 
Conselho Pleno. Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de junho de 
2012, Seção 1, p. 70. Disponível em: . Acessos em: 16 out. 2017 
2020 BRASIL. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera 
as Leis nº 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 
2001, e a Lei nº 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 17 de junho de 2009. Disponível em: . Acesso em: 23 mar. 2017. 
21 BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o estatuto do idoso e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 3 de outubro de 2003. Disponível em: . 
Acesso em: 23 mar. 2017. 
22 BRASIL. Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3 e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 22 
de dezembro de 2009. Disponível em: . BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Parecer nº 8, 6 de março de 2012. Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação 
em Direitos Humanos. Diário Oficial da União, Brasília, 30 de maio de 2012, Seção 1, p.33. Disponível em: . BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; Conselho 
Pleno. Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de maio de 2012, Seção 1, 
p. 48. Disponível em: . Acessos em: 16 out. 2017. 
23 BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 10 de janeiro de 2003. Disponível 
em: . BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira e Indígena”. Diário 
Oficial da União, Brasília, 11 de março de 2008. Disponível em: . BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Parecer nº 3, de 10 de março de 2004. Estabelece Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Diário Oficial da União, Brasília, 19 de maio de 
2004. Disponível em: . BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; Conselho Pleno. Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Diário Oficial da União, Brasília, 22 de junho de 2004, Seção 1, 
p. 11. Disponível em: . Acessos em: 16 out. 2017. 
24 BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Parecer nº 11, de 7 de outubro de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 
(nove) anos. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de dezembro de 2010, seção 1, p. 28. Disponível em: . BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; Câmara de 
Educação Básica. Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Diário Oficial da União, Brasília, 15 
de dezembro de 2010, Seção 1, p. 34. Disponível em: . Acessos em: 23 mar. 2017. 
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2.6 Base Nacional Comum Curricular e regime de colaboração 
Legitimada pelo pacto interfederativo, nos termos da Lei nº 13.005/ 2014, que promulgou o PNE, a BNCC depende do adequado 
funcionamento do regime de colaboração para alcançar seus objetivos. Sua formulação, sob coordenação do MEC, contou com a 
participação dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, depois de ampla consulta à comunidade educacional e à sociedade, 
conforme consta da apresentação do presente documento. Com a homologação da BNCC, as redes de ensino e escolas particulares terão 
diante de si a tarefa de construir currículos, com base nas aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC, passando, assim, do plano 
normativo propositivo para o plano da ação e da gestão curricular que envolve todo o conjunto de decisões e ações definidoras do currículo 
e de sua dinâmica. 

Embora a implementação seja prerrogativa dos sistemas e das redes de ensino, a dimensão e a complexidade da tarefa vão exigir que 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios somem esforços. Nesse regime de colaboração, as responsabilidades dos entes federados 
serão diferentes e complementares, e a União continuará a exercer seu papel de coordenação do processo e de correção das 
desigualdades. A primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da formação inicial e continuada dos professores para 
alinhá-las à BNCC. A ação nacional será crucial nessa iniciativa, já que se trata da esfera que responde pela regulação do ensino superior, 
nível no qual se prepara grande parte desses profissionais. Diante das evidências sobre a relevância dos professores e demais membros 
da equipe escolar para o sucesso dos alunos, essa é uma ação fundamental para a implementação eficaz da BNCC.  

Compete ainda à União, como anteriormente anunciado, promover e coordenar ações e políticas em âmbito federal, estadual e municipal, 
referentes à avaliação, à elaboração de materiais pedagógicos e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno 
desenvolvimento da educação. 

Por se constituir em uma política nacional, a implementação da BNCC requer, ainda, o monitoramento pelo MEC em colaboração com os 
organismos nacionais da área – CNE, Consed e Undime. Em um país com a dimensão e a desigualdade do Brasil, a permanência e a 
sustentabilidade de um projeto como a BNCC dependem da criação e do fortalecimento de instâncias técnico-pedagógicas nas redes de 
ensino, priorizando aqueles com menores recursos, tanto técnicos quanto financeiros. Essa função deverá ser exercida pelo MEC, em 
parceria com o Consed e a Undime, respeitada a autonomia dos entes federados.  
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A atuação do MEC, além do apoio técnico e financeiro, deve incluir também o fomento a inovações e a disseminação de casos de sucesso; 
o apoio a experiências curriculares inovadoras; a criação de oportunidades de acesso a conhecimentos e experiências de outros países; 
e, ainda, o fomento de estudos e pesquisas sobre currículos e temas afins. 

 

 

 

Nas tabelas que consolidam os Planos Curriculares os termos que estão no cabeçalho das tabelas se repetem e para efeito deste 
documento são assim entendidos: 

Habilidades25 Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades26 Referenciais27 
 

                                            
25 Habilidades: são os exercícios mentais a serem desenvolvidos, identificados pelos verbos (perceber, interagir...) que objetivam tornar os estudantes capazes de...(competências). 
Para desenvolver as habilidades (verbos) o professor deve usar metodologia adequada, integrando a realidade vivida pelas crianças e os referenciais. 
26 Realidade vivida pelas crianças: são atividades, fatos, situações, problemas, oportunidades, dificuldades de toda ordem percebidas nas famílias, sociedade, escola... em relação ao 
campo de experiências, significativos para as crianças, sendo capazes de provocar suas emoções, desejos e atender suas necessidades. Enfim é a vida fora da escola integrada na 
escola. 
27 Referenciais: compreendem os ensinamentos (fábula, histórias...) gerados por pensadores e agora são utilizados pelo professor para que as crianças possam compreender a sua 
realidade e adquirir novo conhecimento. 



PLANO CURRICULAR 
 

 

Leila Busnardo 
Secretária Municipal de Educação 

44 

3 PLANO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
“Para que o aluno perceba o sentido do que está sendo estudado é de suma importância que o 
professor tenha partido de problemas concretos. Situações reais que permitam fazer o aluno 
refletir, à luz dos fundamentos teóricos, para transformar sua realidade.” (Profª Franciane Braga 
Machado Gonçalves) 

3.1 Apresentação 
O Plano Curricular da Educação Infantil, em consonância com os referenciais da BNCC, vem estruturado em três blocos: 

Bloco 1: Referenciais da BNCC 

• Princípios da BNCC para a Educação Infantil 
• Direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil  
• Os campos de experiência 

Bloco 2: Dos referenciais à prática 

• Campos de experiência; 
• Habilidades;  
• Realidade vivida pelas crianças: fatos, situações, problemas, dificuldades percebidas nas famílias, sociedade, escola... em 

relação ao campo de experiências;  
• Referenciais sugeridos para que as crianças possam compreender suas dificuldades, se transformem e adquiram novos 

conhecimentos (fábulas, histórias, ...) 

Bloco 3: Planejamento da prática – plano de trabalho, estando assim estruturado: 

• Identificação institucional; 
• Identificação do grupo; 
• Competências a serem desenvolvidas; 
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• Planejamento dos Campos de Experiências; 
• Desenvolvimento dos Campos de Experiência – metodologia; 
• Acompanhamento do desenvolvimento da criança; 
• Referenciais utilizado. 

3.2 Bloco 1: referenciais da BNCC 
3.2.1 Princípios da educação infantil 

Destacamos a seguir os princípios mais relevantes da BNCC sobre a Educação Infantil: 

• Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o fundamento do processo educacional. A entrada 
na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos 
familiares para se incorporarem a uma situação de socialização estruturada. 

• Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o 
cuidado como algo indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências 
e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em 
suas propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas 
crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar – 
especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito 
próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e a comunicação. 

• As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009)27, em seu Artigo 4º, 
definem a criança como “sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, 
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona 
e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL, 2009). Ainda de acordo com as DCNEI, em 
seu Artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da Educação Básica são as interações e a 
brincadeira, experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e 
interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização. 
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• Nas concepções compreendidas sobre a criança na presente BNCC, ela é alguém que observa, questiona, levanta hipóteses, 
conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por 
meio da ação e nas interações com o mundo físico e social não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um 
processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir intencionalidade 
educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola. 

• Essa intencionalidade consiste na organização e proposição, pelo educador, de experiências que permitam às crianças 
conhecer a si e ao outro e de conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica, 
que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, higienizar-se), nas brincadeiras, nas 
experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. Parte do trabalho 
do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a 
pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. 

• Por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos tanto pelos professores quanto pelas crianças (como relatórios, 
portfólios, fotografias, desenhos e textos), é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem 
intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças em “aptas” e “não aptas”, “prontas” ou “não prontas”, “maduras” 
ou “imaturas”. Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que garantam os direitos de 
aprendizagem de todas as crianças. 

3.2.2 Direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil 

Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seis 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, as condições para que as crianças aprendam em situações 
nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-
los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. São eles: 

• Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o 
conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.  
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• Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), 
ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas 
experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.  

• Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas 
pelo educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e 
dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.  

• Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, 
objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas 
modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.  

• Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, 
descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens.  

• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos 
de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição 
escolar e em seu contexto familiar e comunitário. 

3.2.3 Os campos de experiência 

Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das 
crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Compreendem: 

• O eu, o outro e o nós –na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com 
outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do 
grupo, costumes, celebrações e narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao 
outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos. 

• Corpo, gestos e movimentos - a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, 
sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, 
gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo 
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(tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar, 
escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.). 

• Traços, sons, cores e formas - a Educação Infantil precisa promover a participação das crianças em tempos e espaços 
para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da 
criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura 
e potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas. 

• Escuta, fala, pensamento e imaginação - Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças 
conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, 
mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação 
e da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc. 
propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a 
aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos, as 
crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que 
vão conhecendo letras, em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como 
sistema de representação da língua. 

• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais 
as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar 
fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando 
oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em 
seu cotidiano. 

3.3 Bloco 2: dos referenciais à prática – diretrizes: os objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento para a educação infantil 

3.3.1 Campo de experiências “o eu, o outro e o nós” 
DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Bebês (0 a 1 ano e 6 meses) 

Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
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(EI01EO01) Perceber que suas ações 
têm efeitos nas outras crianças e nos 
adultos. 
 

• Percebe-se e se relaciona com outros indivíduos.  
• Conhece e reconhece seus familiares e outras pessoas do convívio 

social.  
• Sorri, chorar balbucia e gesticula com a intenção de comunicar-se.  
• Vocaliza em resposta a estímulos estabelecendo relações.  
• Demonstra sentimento de afeição pelas pessoas com as quais 

interage.  
• Envolve-se em situações simples de dar e receber brinquedos, 

alimentos e demais elementos.  
• Lança objetos e manifesta-se ao recebê-los de volta.  
• Brinca com outras crianças e adultos, imitando ou mostrando suas 

ações para estabelecer relações.  
• Explora o próprio corpo na perspectiva de conhecê-lo, sentindo os 

seus movimentos, ouvindo seus barulhos, conhecendo suas 
funções e formas de funcionamento.  

• Conhece as nomeações das partes do corpo.  
• Descobri e brinca com sua própria imagem no espelho.  
• Participa de experiências em que o professor realiza movimentos 

com o seu corpo como, “Serra, serra, serrador”.  
• Observa pessoas ou objetos que se movem em sua linha de visão.  
• Participa de brincadeiras que estimulem a relação com o outro.  
• Segura e examina objetos, explorando-os.  
• Explora objetos de diversos materiais: de borracha, madeira, metal, 

papel e outros, demonstrando curiosidade.  
• Experimenta novos movimentos ao explorar objetos ou brinquedos 

conhecidos.  
• Esconde e acha objetos e pessoas.  
• Realiza progressivamente ações de engatinhar, andar, levantar, 

sentar, carregar, rastejar e outros.  
• Vivencia brincadeiras com obstáculos que permitam empurrar, 

rodopiar, balançar, escorregar, equilibrar-se, arrastar, engatinhar, 
levantar, subir, descer, passar por debaixo, por cima, saltar, rolar, 
virar cambalhotas, perseguir, procurar, pegar.  

• Experiencia atividades de apertar, tocar, balançar, arremessar, 
empurrar, rolar, engatinhar, dançar e outros.  

• Assisti e participar de apresentações de danças, de vários estilos e 
ritmos. 

• Brinca livremente e quando orientada realizar jogos de comando. 
• Conhece e relacionar-se com as crianças e profissionais da 

instituição. 
• Interage com os professores, funcionários e outras crianças 

estabelecendo vínculos afetivos.  

   
Livro: Como ser amigo, Autor: Molly Wigand – 
Editora Paulus 
 
Livro: Ficar com raiva não é ruim – Autor: 
Michaelene Mundy – Editora Terapia Infantil 
 
Livro: O Bebê da cabeça aos pés – Victoria Adler – 
Exemplo: higiene, Hora do banho 
 
Livro: O Coelhinho desobediente, Autor: 
Thertezinha Casasanta, Editora do Brasil 
 
Livro: O mundo das Emoções, Autor: Hugo Fabricio 
de Medeiros – Editora Contos Infantis 
 
Livro: Pedrinho cadê você? JUNQUEIRA, Sonia – 
Editora Authentica - Exemplo: Brincadeiras com 
espelho, pano, etc 
 
Música: Adeus Preguiça (Castelo Rá-Tim-Bum) 
 
Música: Bom Banho (Mundo Bita) 
 
Música: Cheirinho bom (Turma da Mônica) 
 
Música: Se você está contente bata palmas 
(Pequerruchos) 
 
Música: Uma mão lava a outra (Castelo Rá-Tim-
Bum) 
 
Vídeo: Dez na Cama acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=q-38MOyebqE  
 
Vídeo: O lobo e os sete cabritinhos , acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=QR9VDh5Yv8o 

Vygotsky, L. S.A, A formação da mente. São Paulo: 
Martins Fontes,1984 – Exemplos de tentativas de 
integração e socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudos da Psicologia  
 

 
(EI01EO02) Perceber as 
possibilidades e os limites de seu 
corpo nas brincadeiras e interações 
das quais participa. 
 
 
(EI01EO03) Interagir com crianças da 
mesma faixa etária e adultos ao 
explorar espaços, materiais, objetos, 
brinquedos. 
 
 
(EI01EO04) Comunicar necessidades, 
desejos e emoções, utilizando gestos, 
balbucios, palavras. 
 
 
(EI01EO05) Reconhecer seu corpo e 
expressar suas sensações em 
momentos de alimentação, higiene, 
brincadeira e descanso. 
 
 
(EI01EO06) Interagir com outras 
crianças da mesma faixa etária e 
adultos, adaptando-se ao convívio 
social. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q-38MOyebqE
https://www.youtube.com/watch?v=QR9VDh5Yv8o
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• Interage com crianças de diferentes turmas, em situações coletivas 
e pequenos grupos.  

• Explora materiais diversos como: caixas, bolas, chocalhos, 
chapéus, óculos, panelas, brinquedos, instrumentos musicais e 
outros, em situações de interação social.  

• Explora objetos de nossa cultura tecnológica: livros, rádio, gravador, 
máquina de calcular, telefone outros, interagindo com as demais 
crianças. 

• Brinca coletivamente jogos de encaixe e construção 
experimentando possibilidades de montar, desmontar ou empilhar 
e derrubar.  

• Percebe por meio dos sentidos os atributos dos objetos, brincando 
entre pares.  

• Experiencia coletivamente objetos que estimulam a percepção 
visual, tátil e sonora.  

• Vivencia tarefas simples como guardar brinquedos.  
• Participa de eventos culturais coletivos.  
• Oferece brinquedos, objetos ou pedaços de alimento a outra 

pessoa.  
• Brinca livremente nos diversos espaços e ambientes escolares 

interagindo com outras crianças e adultos.  
• Comunica-se com seu professor e colegas fazendo uso de 

diferentes formas de expressão, buscando contato e atenção 
durante as situações de interação.  

• Comunica desejos e necessidades utilizando gestos e movimentos, 
como: estender os braços pedindo colo, apontar para o banheiro 
quando sente vontade de urinar, colocar a mão na barriga para 
manifestar que está com fome, apontar para pessoas e objetos 
reconhecendo-os.  

• Vocaliza em resposta a estímulos.  
• Sorri e vocaliza em resposta a uma estimulação feita por outro 

sujeito.  
• Interagi com adultos e sentir-se confiante nas situações de cuidados 

pessoais.  
• Manifesta desconforto ao necessitar ser trocado, ao estar com fome 

ou sono.  
• Demonstra satisfação ao participar de rotinas relacionadas à sua 

alimentação, sono, descanso e higiene.  
• Interagi ao receber cuidados básicos ouvindo antecipadamente, as 

ações realizadas.  
• Participa de práticas de higiene, conhecendo o próprio corpo. 
• Conhece e reconhecer o material de uso pessoal.  

Wallon, Henri – O conceito da afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo da Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como Prática da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo Infantil em creche e pré-
escolas: Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo dos jardins de Infância 
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• Alimenta-se vivenciando o contato com diferentes alimentos. 
• Expressa necessidades, emoções e sentimentos que vivencia. 
• Interage com o outro ao receber aconchego nos momentos de 

choro e conflito. 
• Vivencia dinâmicas de troca de afeto (abraço, gestos de carinho, 

segurar na mão).  
• Vivencia brincadeiras com outras crianças e professores 

acompanhando parlendas como “janela, janelinha; “serra, serra, 
serrador…”; “bambalalão”, “cadê o toucinho que estava aqui” e 
outras.  

• Expressa-se em jogos e brincadeiras corporais.  
• Participa de momentos de interação, manifestando satisfação, com 

crianças da mesma idade, outras idades e adultos.  
• Demonstra afetividade com as crianças e professores, como: sorrir 

para o outro buscando contato, mostrar satisfação em ser acolhido 
por pessoas conhecidas.  

• Aproxima-se de colegas com quem gosta de brincar. 
• Comunica-se com o outro imitando gestos, palavras e ações. 
• Observa ações e expressões de seus colegas.  
• Experiencia momentos onde objetos e brinquedos são 

compartilhados.  
• Vivencia normas e combinados de convívio social. 

 
 

 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 2 anos e 6 meses) 

Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
 
(EI02EO02) Demonstrar imagem 
positiva de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldades 
e desafios. 

● Conhece e relaciona-se com outros indivíduos, e com profissionais da 
instituição.  
● Recebe visitas e visita crianças de outras turmas para vivenciar experiências.  
● Reconhece seus familiares.  
● Vivencia situações de convívio social com crianças de diferentes idades.  
● Percebe as consequências de suas ações com o outro em situações de 
amizade e conflito.  
● Vivencia dinâmicas de troca de afeto percebendo a importância do abraço, 
fazer um carinho, entre outras.  
● Demonstra sentimentos de afeição pelas pessoas com as quais interage.  
● Demonstra incômodo quando suas ações geram o choro de outra criança ou 
fazer carinho quando um colega da sala está triste.  
● Ajuda o(a) professor(a) em tarefas simples, como guardar brinquedos.  

 
Dinâmica do Abraço: Acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=oUXxUxVKP4w 
 
Livro: Balde das Chupetas, Hetzel & Massarani - 
Editora: Brink Book na mochila. Ex.: caixa ou cesta 
para guardar a chupeta e outros pertences em 
determinados momentos 
 
Livro: Como se comportar na escola, Autor: Arianna 
Candell Rosa M. Curto – Editora: Escala 
Educacional- Exemplo: Atividades sobre 
comportamento 
 

 
(EI02EO03) Compartilhar os objetos e 
os espaços com crianças da mesma 
faixa etária e adultos. 
 
EI02EO04) Comunicar-se com os 
colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se 
compreender 

https://www.youtube.com/watch?v=oUXxUxVKP4w
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(EI02EO05) Perceber que as pessoas 
têm características físicas diferentes, 
respeitando essas diferenças. 

● Imita ações de outras crianças e dos(as) professores(as) estabelecendo 
relações.  
● Reconhece sua imagem corporal no espelho ou através de fotos.  
● Brinca com seu corpo por meio de gestos e movimentos ou apontar partes do 
seu corpo e mostrar a correspondência destas em seus colegas.  
● Realiza progressivamente ações como andar, levantar, sentar, engatinhar, 
carregar, rastejar, rolar e outros.  
● Percebe as possibilidades de seu corpo frente aos desafios (agachar, rolar, 
rastejar, engatinhar).  
● Resolve situações de dificuldades e desafios (lançar um brinquedo, pegar algo 
que caiu, alcançar algo) à sua maneira.  
● Participa de situações diversas interagindo com os pares e professores(as).  
● Explora espaços e objetos de uso coletivo.  
● Vivencia situações coletivas de brincadeiras com seus pares e professores(as).  
● Brinca com brinquedos e objetos em pequenos grupos considerando suas 
funções sociais.  
● Explora coletivamente em diferentes momentos: fantasias, acessórios como 
lenços, chapéus, entre outros, brincando de faz de conta.  
● Interagi com colegas para iniciar uma brincadeira ou compartilhar brinquedos 
em suas atividades de explorações, investigações ou de faz de conta.  
● Explora e compartilha instrumentos e objetos de nossa cultura: óculos, 
chapéus, pentes, escovas, telefones, caixas, panelas, instrumentos musicais, 
livros, rádio, gravadores, etc.  
● Brincar livremente com crianças da mesma faixa etária e adultos estabelecendo 
relações.  
● Mantem interações que gradativamente tenham maior duração, intenção de 
continuidade e complexidade de relações nas suas brincadeiras e jogos de 
exploração.  
● Observa e nomear os meios de transportes que fazem parte do seu contexto.  
● Relaciona-se com o outro e percebê-lo nas diferentes situações sociais.  
● Interagi com seus pares, professor(a) e outras pessoas à sua volta.  
● Expressa as sensações e percepções que tem de seu entorno por meio do 
choro, balbucio, gestos, palavras e frases simples.  
● Expressa as necessidades, emoções e sentimentos que vivencia, por meio de 
diferentes linguagens, sinalizando situações positivas e negativas que 
experimenta.  
● Brinca livremente com o outro estabelecendo relações.  
● Participa de situações de brincadeira buscando compartilhar enredos e 
cenários, usando expressões faciais como forma de expressar suas ideias, 
sentimentos e emoções por meio da dança, da música ou da arte.  
● Participa de situações de brincadeiras de faz de conta que incentivem a 
comunicação entre as crianças.  
● Observa as suas características físicas.  

Livro: Como ser amigo, Autor: Molly Wigand – Editora 
Paulus 
 
Livro: Ficar com raiva não é ruim – Autor: Michaelene 
Mundy – Editora Terapia Infantil 
 
Livro: O Coelhinho desobediente, Autor: Thertezinha 
Casasanta, Editora do Brasil 
 
Livro: O mundo das Emoções, Autor: Hugo Fabricio 
de Medeiros – Editora Contos Infantis 
 
Livro: O Reizinho Mandão, Ruth Rocha Editora 
Saraiva - Exemplo Brincadeiras de Roda 
 
Livro: Pedrinho cadê você? JUNQUEIRA, Sonia – 
Editora Authentica - Exemplo: Brincadeiras com 
espelho, pano, etc 
 
Livro: Quando me sinto zangado, Autor: Trace 
Moroney – Editora: Porto  
 
Música: Adeus Preguiça (Castelo Rá-Tim-Bum) 
 
Música: Bom Banho (Mundo Bita) 
 
Música: Cheirinho bom (Turma da Mônica) 
 
Música: Se você está contente bata palmas 
(Pequerruchos) 
 
Música: Uma mão lava a outra (Castelo Rá-Tim-Bum) 
 
PIAGET, Jean -Seis estudo da Psicologia  
 
Vídeo: Dez na Cama acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=q-38MOyebqE  
 
Vídeo: O lobo e os sete cabritinhos , acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=QR9VDh5Yv8o 
 

 
(EI02EO06) Respeitar regras básicas 
de convívio social nas interações e 
brincadeiras.  
 
(EI02EO07) Resolver conflitos nas 
interações e brincadeiras, com a 
orientação de um adulto. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q-38MOyebqE
https://www.youtube.com/watch?v=QR9VDh5Yv8o
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● Observa o outro e suas características físicas.  
● Observa características individuais, semelhanças e diferenças entre as 
pessoas.  
● Vivencia situações diversas de convívio social com crianças de diferentes 
idades e adultos.  
● Demonstra afeto e respeito ao outro.  
● Adapta-se à rotina conhecendo seus pares e o espaço de convivência.  
● Vivencia normas e combinados de convívio social em momentos de 
alimentação, cuidado com a saúde e brincadeiras.  
● Participa de situações coletivas que exijam compartilhar brinquedos, objetos e 
espaços.  
● Conhece e participa dos ritos, festas ou celebrações típicas de sua cultura.  
● Participa de interações e brincadeiras coletivas.  
● Vivencia situações de compartilhamento de objetos com a mediação do(a) 
professor(a).  
● Interage com as crianças e professor(a) percebendo situações de conflitos e 
suas soluções.  
● Reconhece o(a) professor(a) como apoio para ajudar a resolver conflitos nas 
brincadeiras e interações com outras crianças.  

Vygotsky, L. S.A, A formação da mente. São Paulo: 
Martins Fontes,1984 – Exemplos de tentativas de 
integração e socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudo da Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo da Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como Prática da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo Infantil em creche e pré-
escolas: Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo dos jardins de 
Infância 
 

 
 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Crianças bem pequenas (2 ano e 7 meses á 3 anos e 6 meses) 

Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
 
(EI02EO02) Demonstrar imagem 
positiva de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldades 
e desafios. 

● Interage por meio de diferentes linguagens com professores(as) e crianças, 
estabelecendo vínculos.  
● Recebe visitas e visitar crianças de outras turmas.  
● Conhece e relacionar-se com profissionais e outros indivíduos da instituição.  
● Reconhece seus familiares.  
● Percebe as consequências de suas ações com o outro em situações de 
amizade e conflito.  
● Demonstra quando suas ações podem gerar conflitos ou afinidades.  
● Participa de atividades que envolvam cooperação, respeito e solidariedade 
com o outro.  
● Vivencia experiências que envolvam o nome próprio das pessoas que fazem 
parte de seu círculo social para ampliar o repertório social.  
● Participa de tarefas de organização do ambiente.  
● Compartilha brinquedos em suas atividades de explorações, investigações ou 
de faz de conta.  

 
Dinâmica do Abraço: Acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=oUXxUxVKP4w 
 
Livro: Balde das Chupetas, Hetzel & Massarani - 
Editora: Brink Book na mochila. Ex.: caixa ou cesta 
para guardar a chupeta e outros pertences em 
determinados momentos 
 
Livro: Como se comportar na escola, Autor: Arianna 
Candell Rosa M. Curto – Editora: Escala Educacional- 
Exemplo: Atividades sobre comportamento 
 
Livro: Como ser amigo, Autor: Molly Wigand – Editora 
Paulus 

 
(EI02EO03) Compartilhar os objetos e 
os espaços com crianças da mesma 
faixa etária e adultos. 
 
EI02EO04) Comunicar-se com os 
colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se 
compreender 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oUXxUxVKP4w
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(EI02EO05) Perceber que as pessoas 
têm características físicas diferentes, 
respeitando essas diferenças. 

● Participa de situações de interações e brincadeiras agindo de forma solidária e 
colaborativa.  
● Busca colegas para iniciar uma brincadeira.  
● Mante interações que gradativamente tenham uma maior duração.  
● Brinca de faz de conta junto com outras crianças.  
● Brinca coletivamente em diversos espaços.  
● Utiliza e organizar diferentes espaços da instituição.  
● Participa progressivamente de brincadeiras coletivas compartilhando objetos.  
● Manifesta curiosidade e autonomia ao explorar objetos e espaços.  
● Respeita as regras dos espaços: banheiro, refeitório, sala de aula, 
conhecendo a função de cada um.  
● Identifica seus pertences demonstrando cuidados com os mesmos e com os 
de seus colegas.  
● Conhece e nomeia os diferentes meios de transportes e suas características.  
● Participa de situações de brincadeira buscando compartilhar enredos e 
cenários.  
● Usa expressões faciais para apoiar seus relatos de situações vividas ou sua 
opinião diante dos questionamentos sobre uma história escutada.  
● Expressa sensações, sentimentos, desejos e ideias que vivencia e observa no 
outro por meio de diferentes linguagens.  
● Expressa suas ideias, sentimentos e emoções por meio da dança, da música 
ou da arte.  
● Participa de situações que envolvam relatos simples de acontecimentos sobre 
vivências.  
● Interage com pessoas de diferentes idades, em situações do dia a dia.  
● Estabelece relações com os colegas através de diferentes brincadeiras.  
● Reconhece na oralidade o próprio nome e dos colegas em diferentes 
situações.  
● Coopera com os colegas ou professor(a) quando solicitada.  
● Percebe o próprio corpo e o do outro.  
● Reconhece a representação do próprio corpo e das demais crianças da turma 
por meio de registros gráficos e fotos.  
● Identifica progressivamente suas características físicas, reconhecendo 
diferenças com as de seus colegas.  
● Reconhece a si mesma e ao outro como seres sociais com características 
próprias que convivem em grupos.  
● Brinca de faz de conta assumindo diferentes papéis e imitando ações e 
comportamentos de seus colegas, expandindo suas formas de expressão e 
representação.  
● Relaciona-se com outras crianças respeitando suas formas diferentes de agir.  
● Demonstra afeto e respeito ao outro.  
● Participa de brincadeiras que estimulem a relação entre o(a) 
professor(a)/criança e criança/criança.  

 
Livro: Ficar com raiva não é ruim – Autor: Michaelene 
Mundy – Editora Terapia Infantil 
 
Livro: O Coelhinho desobediente, Autor: Thertezinha 
Casasanta, Editora do Brasil 
 
Livro: O Coelho Teimoso, Autor: Elza Sallut – Editora: 
Moderna 
 
Livro: O mundo das Emoções, Autor: Hugo Fabricio de 
Medeiros – Editora Contos Infantis 
 
Livro: O Reizinho Mandão, Ruth Rocha Editora Saraiva 
- Exemplo Brincadeiras de Roda 
 
Livro: Pedrinho cadê você? JUNQUEIRA, Sonia – 
Editora Authentica - Exemplo: Brincadeiras com 
espelho, pano, etc 
 
Livro: Pipimeialonga Autor: Astrid Lindgreen -Editora: 
Companhia das Letrinhas 
 
Livro: Quando me sinto zangado, Autor: Trace Moroney 
– Editora: Porto  
Música: Adeus Preguiça (Castelo Rá-Tim-Bum) 
 
Música: Bom Banho (Mundo Bita) 
 
Música: Cheirinho bom (Turma da Mônica) 
 
Música: Se você está contente bata palmas 
(Pequerruchos) 
 
Música: Uma mão lava a outra (Castelo Rá-Tim-Bum) 
 
PIAGET, Jean -Seis estudo da Psicologia  
 
Vídeo: Dez na Cama acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=q-38MOyebqE  
 
Vídeo: O lobo e os sete cabritinhos , acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=QR9VDh5Yv8o 

 
(EI02EO06) Respeitar regras básicas 
de convívio social nas interações e 
brincadeiras.  
 
(EI02EO07) Resolver conflitos nas 
interações e brincadeiras, com a 
orientação de um adulto. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q-38MOyebqE
https://www.youtube.com/watch?v=QR9VDh5Yv8o
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● Participa da construção e respeitar normas e combinados de convívio social, 
de organização e de utilização dos espaços da instituição.  
● Começa a seguir, de forma gradativa, regras simples de convívio em 
momentos de alimentação, cuidado com a saúde e brincadeiras.  
● Conhece e participar dos ritos, festas ou celebrações típicas de diversas 
culturas.  
● Resolve os conflitos relacionais com ajuda do(a) professor(a) em situações de 
brincadeira.  
● Desenvolve ações, gradativamente para resolver conflitos.  
● Reconhece o(a) professor(a) como apoio para ajudar a resolver conflitos nas 
brincadeiras e interações com outras crianças.  
● Expressa suas emoções em situações de conflitos, como, por exemplo, aceitar 
ajuda e conseguir acalmar-se com o apoio do(a) professor(a) ao vivenciar um 
conflito relacional.  
● Percebe o diálogo como recurso para resolver conflitos.  
● Realiza a escuta do outro, respeitando suas escolhas e desejos.  
● Sabe desculpar-se quando sua atitude desrespeitar o outro, percebendo que 
suas atitudes geram consequências positivas ou negativas.  
 

 
Vygotsky, L. S.A, A formação da mente. São Paulo: 
Martins Fontes,1984 – Exemplos de tentativas de 
integração e socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudo da Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo da Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como Prática da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo Infantil em creche e pré-
escolas: Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo dos jardins de Infância 
 

 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Crianças bem pequenas (3 anos e 7 meses á 4 anos e 6 meses) 

Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
 
(EI02EO02) Demonstrar imagem 
positiva de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldades 
e desafios. 

● Reconhece sua imagem corporal no espelho ou em fotos.  
● Brinca com seu corpo por meio de gestos e movimentos.  
● Aponta partes do seu corpo e mostrar a correspondência destas em seus 
colegas.  
● Percebe características e possibilidades corporais na conquista de objetivos 
simples.  
● Cuida da imagem de si mesmo por meio da sua apresentação pessoal e zelo 
com os seus pertences.  
● Expressa suas emoções e sentimentos de modo que seus hábitos, ritmos e 
preferências individuais sejam respeitadas no grupo em que convive.  
● Realiza escolhas manifestando interesse e curiosidade.  
● Enfrenta desafios em brincadeiras e jogos para desenvolver confiança em si 
próprio.  
● Realiza atividades que exijam autonomia como entregar objetos ou materiais 
aos colegas quando solicitada.  
● Reconhece sua identidade, seu nome, suas histórias e características.  
● Solicita ajuda quando está em dificuldade e auxiliar o colega quando este 
necessita.  

 
Livro: Pedrinho cadê você? JUNQUEIRA, Sonia – 
Editora Authentica - Exemplo: Brincadeiras com 
espelho, pano, etc 
 
Livro: Balde das Chupetas, Hetzel & Massarani - 
Editora: Brink Book na mochila. Ex.: caixa ou cesta 
para guardar a chupeta e outros pertences em 
determinados momentos 
 
Livro: Como se comportar na escola, Autor: Arianna 
Candell Rosa M. Curto – Editora: Escala Educacional- 
Exemplo: Atividades sobre comportamento 
 
Livro: O Reizinho Mandão, Ruth Rocha Editora Saraiva 
- Exemplo Brincadeiras de Roda 
 
PIAGET, Jean -Seis estudo da Psicologia  

 
(EI02EO03) Compartilhar os objetos e 
os espaços com crianças da mesma 
faixa etária e adultos. 
 
EI02EO04) Comunicar-se com os 
colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se 
compreender 
 
(EI02EO05) Perceber que as pessoas 
têm características físicas diferentes, 
respeitando essas diferenças. 
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(EI02EO06) Respeitar regras básicas 
de convívio social nas interações e 
brincadeiras.  

● Compartilha brinquedos em suas atividades de explorações, investigações ou 
de faz de conta.  
● Participa de situações de interações e brincadeiras agindo de forma solidária e 
colaborativa.  
● Busca colegas para iniciar uma brincadeira.  
● Mantem interações que gradativamente tenham uma maior duração, uma maior 
intenção de continuidade e uma maior complexidade de relações nas suas 
brincadeiras e jogos de exploração.  
● Brinca coletivamente em diversos espaços.  
● Organiza e utiliza diferentes espaços da instituição.  
● Compartilha objetos e espaços com crianças e adultos manifestando 
curiosidade e autonomia.  
● Compartilha instrumentos e objetos de nossa cultura como: óculos, chapéus, 
pentes, escovas, telefones, caixas, panelas, instrumentos musicais, livros, rádios, 
gravadores, máquinas de calcular, vestimentas e outros para conhecimento de 
suas funções sociais.  
● Participa progressivamente de brincadeiras coletivas assumindo papéis e 
compartilhando objetos.  
● Respeita as regras dos diferentes espaços da escola.  
● Conhece e reconhecer diferentes meios de transportes e suas características. 
● Participa de situações de brincadeira buscando compartilhar enredos e 
cenários.  
● Usa expressões faciais para apoiar seus relatos de situações vividas ou sua 
opinião diante dos questionamentos sobre uma história.  
● Expressa e nomea sensações, sentimentos, desejos e ideias que vivencia e 
observa no outro por meio de diferentes linguagens.  
● Expressa suas ideias, sentimentos e emoções por meio da dança, da música 
ou da arte.  
● Relata acontecimentos que vivencia, que ouve e que vê.  
● Descreve situações ou fatos vividos utilizando palavras novas e frases cada vez 
mais complexas.  
● Reconhece na oralidade o próprio nome e dos colegas em diferentes situações.  
● Transmite recados a colegas e profissionais da instituição para desenvolver a 
oralidade e a organização de ideias.  
● Estabelece relações com os colegas através da brincadeira, imitação e outras 
situações.  
● Demonstra atitude de escuta e/ou atenção visual para compreender o outro.  
● Coopera com os colegas e adultos.  
● Percebe o próprio corpo e o do outro.  
● Percebe suas características físicas observando-se no espelho.  
● Observa e relatar sobre suas características observando-se em fotos e 
imagens.  

 
Vygotsky, L. S.A, A formação da mente. São Paulo: 
Martins Fontes,1984 – Exemplos de tentativas de 
integração e socialização 
 

Livro: O mundo das Emoções, Autor: Hugo Fabricio 
de Medeiros – Editora Contos Infantis 
 
Livro: Ficar com raiva não é ruim – Autor: 
Michaelene Mundy – Editora Terapia Infantil 
 
Livro: Como ser amigo, Autor: Molly Wigand – 
Editora Paulus 
 
Livro: O Coelhinho desobediente, Autor: 
Thertezinha Casasanta, Editora do Brasil 
 
Livro: O Coelho Teimoso, Autor: Elza Sallut – 
Editora: Moderna 
 
Livro: Pipimeialonga Autor: Astrid Lindgreen -
Editora: Companhia das Letrinhas 
 
Livro: O aviso na porta de Rosie Autor: Mauricio 
Sendak – Editora Saraiva 
 

Livro: Você não é mais meu amigo Autor: Shirley 
Souza – Editora Educacional 
 
Livro: Bagunça e arrumação, Autor: Marilia Pirillo , 
Editora: Prumo 

 
 
Vídeo: O lobo e os sete cabritinhos , acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=QR9VDh5Yv8o 
 
Vídeo: Dez na Cama acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=q-38MOyebqE  
 
Música: Uma mão lava a outra (Castelo Rá-Tim-
Bum) 
 
Música: Adeus Preguiça (Castelo Rá-Tim-Bum) 

 
(EI02EO07) Resolver conflitos nas 
interações e brincadeiras, com a 
orientação de um adulto. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QR9VDh5Yv8o
https://www.youtube.com/watch?v=q-38MOyebqE
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● Reconhece diferenças e semelhanças das pessoas quanto a: cabelos, pele, 
olhos, altura, peso e outros.  
● Identifica progressivamente suas características físicas, reconhecendo 
diferenças e semelhanças entre pares.  
● Reconhece e representar o próprio corpo e dos demais por meio de registros 
gráficos e da nomeação das partes.  
● Brinca de faz de conta assumindo diferentes papéis e imitando ações e 
comportamentos de seus colegas, expandindo suas formas de expressão e 
representação.  
● Relaciona-se com outras crianças respeitando suas formas diferentes de agir.  
● Participa de brincadeiras que estimulem a relação entre o adulto/criança e 
criança/criança.  
● Constrói vivencia e respeita normas e combinados de convívio social em 
brincadeiras e jogos e na organização e utilização de espaços da instituição.  
● Começa a seguir, de forma gradativa, regras simples de convívio em momentos 
de alimentação, cuidado com a saúde e brincadeiras.  
● Desenvolve a capacidade de conviver em grupo.  
● Participa de diferentes manifestações culturais de seu grupo, como festas de 
aniversários, ritos ou outras festas tradicionais, respeitando e valorizando ações 
e comportamentos típicos.  
● Participa de eventos tradicionais de seu território.  
● Resolve os conflitos relacionais com o(a) professor(a) em situações de 
brincadeiras.  
● Reconhece o(a) professor(a) como apoio para ajudar a resolver conflitos nas 
brincadeiras e interações com outras crianças.  
● Controla suas emoções em situações de conflitos, como, por exemplo, aceitar 
ajuda e conseguir acalmar-se com o apoio do(a) professor(a) ao vivenciar um 
conflito relacional.  
● Usa o diálogo para resolver conflitos reconhecendo as diferentes opiniões e 
aprendendo a respeitá-las.  
● Realiza a escuta do outro.  
● Sabe desculpar-se quando sua atitude desrespeitar o outro.  
● Coopera, compartilha, dar e receber auxílio quando necessário.  
 

 
 
Música: Cheirinho bom (Turma da Mônica) 
 
Música: Hino de Quatro Barras 
 
Música: Se você está contente bata palmas 
(Pequerruchos) 
 

 Música: Bom Banho (Mundo Bita) 
 

Dinâmica do Abraço: Acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=oUXxUxVKP4w 
 

Piaget, Jean -Seis estudo da Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo da Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como Prática da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo Infantil em creche e pré-
escolas: Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo dos jardins de Infância 

 
 

 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Crianças pequenas (4 anos e 7 meses á 5 anos e 6 meses) 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
 
(EI03EO01) Demonstrar empatia 
pelos outros, percebendo que as 
pessoas têm diferentes sentimentos, 

● Conhece e conviver com outras pessoas respeitando as diferenças.  
● Brinca e interagir com outras crianças que possuem diferentes habilidades e 
características.  

;  
Dinâmica do Abraço: Acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=oUXxUxVKP4w 

https://www.youtube.com/watch?v=oUXxUxVKP4w
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necessidades e maneiras de pensar 
e agir. 

● Interagi por meio de diferentes linguagens com adultos e crianças, estabelecendo 
vínculos afetivos.  
● Compartilha suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos respeitando 
as ideias e sentimentos alheios.  
● Demonstra respeito pelas ideias e gostos de seus colegas.  
● Engaja-se em decisões coletivas, aceitando a escolha da maioria.  
● Ouve e compreender os sentimentos e necessidades de outras crianças.  
● Recebe visitas e visitar outras turmas reconhecendo os outros grupos da 
instituição escolar.  
● Percebe as consequências de suas ações com o outro em situações de amizade 
e conflito.  
● Manifesta-se frente a situações que avalia como injustas.  
● Manifesta iniciativa na escolha de brincadeiras e atividades, na seleção de 
materiais e na busca de parcerias, considerando seu interesse.  
● Enfrenta desafios em brincadeiras e jogos para desenvolver confiança em si 
próprio.  
● Reconhece-se como um integrante do grupo ao qual pertence.  
● Expressa suas emoções e sentimentos de modo que seus hábitos, ritmos e 
preferências individuais sejam respeitadas no grupo em que convive.  
● Demonstra autonomia ao participar de atividades diversas, dentro e fora da sala.  
● Realiza ações como ir ao banheiro, tomar água, frequentar espaços da instituição 
com crescente autonomia.  
● Age progressivamente de forma independente alimentando-se, vestindo-se e 
realizando atividades de higiene corporal.  
● Solicita ajuda quando está em dificuldade e auxiliar o colega quando este 
necessita.  
● Amplia, progressivamente, suas atividades com base nas orientações dos(as) 
professores(as).  
● Conhece o próprio corpo e suas possibilidades motoras, sensoriais e expressivas.  
● Desenvolve noção de identidade e convivência em um espaço compartilhado com 
outras pessoas.  
● Participa de brincadeiras de faz de conta, compartilhando propósitos comuns, 
representando diferentes papéis e convidando outros colegas para participar.  
● Relaciona-se com crianças da mesma idade e com outras em situações de 
interações e brincadeira, agindo de forma solidária e colaborativa.  
● Leva em consideração o ponto de vista de seus colegas.  
● Percebe a expressão de sentimentos e emoções de seus companheiros.  
● Explora os espaços da instituição, do bairro e da cidade conhecendo ambientes, 
fatos históricos e interagindo com diferentes pessoas e em diferentes contextos 
sociais.  
● Compartilha objetos e espaços com crianças e professores(as) manifestando 
curiosidade e autonomia.  
● Realiza a guarda de seus pertences no local adequado.  

Livro: Bagunça e arrumação, Autor: Marilia Pirillo , 
Editora: Prumo 
 
Livro: Como se comportar na escola, Autor: Arianna 
Candell Rosa M. Curto – Editora: Escala Educacional- 
Exemplo: Roda de Conversa 
 
Livro: Como ser amigo, Autor: Molly Wigand – Editora 
Paulus 
 
Livro: Ficar com raiva não é ruim – Autor: Michaelene 
Mundy – Editora Terapia Infantil 
 
Livro: O Coelhinho desobediente, Autor: Thertezinha 
Casasanta, Editora do Brasil 
 
Livro: O Coelho Teimoso, Autor: Elza Sallut – Editora: 
Moderna 
 
Livro: O mundo das Emoções, Autor: Hugo Fabricio de 
Medeiros – Editora Contos Infantis 
 
Livro: O Reizinho Mandão, Ruth Rocha Editora 
Saraiva - Exemplo Brincadeiras de Roda 
 
Livro: Pipimeialonga Autor: Astrid Lindgreen -Editora: 
Companhia das Letrinhas 
 
Livro: Quando me sinto zangado, Autor: Trace Moroney 
– Editora: Porto  
 
Livro: Você não é mais meu amigo Autor: Shirley Souza 
– Editora Educacional 
 
Música: Adeus Preguiça (Castelo Rá-Tim-Bum) 
 
Música: Bom Banho (Mundo Bita) 
 
Música: Cheirinho bom (Turma da Mônica) 
 

Música: Hino de Quatro Barras 
 
 

 
(EI03EO02) Agir de maneira 
independente, com confiança em 
suas capacidades, reconhecendo 
suas conquistas e limitações. 
 
(EI03EO03) Ampliar as relações 
interpessoais, desenvolvendo 
atitudes de participação e 
cooperação. 
 
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas e grupos 
diversos. 
 
(EI03EO05) Demonstrar valorização 
das características de seu corpo e 
respeitar as características dos 
outros (crianças e adultos) com os 
quais convive. 
 
(EI03EO06) Manifestar interesse e 
respeito por diferentes culturas e 
modos de vida. 
 
(EI03EO07) Usar estratégias 
pautadas no respeito mútuo para 
lidar com conflitos nas interações 
com crianças e adultos. 
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● Participa de conversas com professores(as) e crianças.  
● Espera a vez quando está realizando atividades em grupo.  
● Participa de situações em que é instruída a levar objetos ou transmitir recados 
em outros locais da instituição.  
● Expressa e reconhecer diferentes emoções e sentimentos em si mesmo e nos 
outros.  
● Relata e expressa sensações, sentimentos, desejos e ideias.  
● Demonstra compreensão de seus sentimentos e nomeá-los.  
● Expressa e representar com desenho e outros registros gráficos seus 
conhecimentos, sentimentos e apreensão da realidade.  
● Relata acontecimentos que vivencia, que ouve e que vê.  
● Interage com outras crianças estabelecendo relações de troca enquanto trabalha 
na própria tarefa.  
● Participa de assembleias, rodas de conversas, eleições e outros processos de 
escolha dentro da instituição.  
● Oraliza os desejos do grupo.  
● Percebe seus atributos corporais, expressando-os de diferentes formas e 
contribuindo para a construção de sua imagem corporal.  
● Observa e relata sobre suas características, observando-se em fotos e imagens.  
● Observa e respeita as características das diversas fases do desenvolvimento 
humano.  
● Percebe o próprio corpo e o do outro, reconhecendo as diferenças e semelhanças 
das pessoas quanto a: cabelos, pele, olhos, altura, peso e etc.  
● Identifica e respeitar as diferenças reconhecidas entre as características 
femininas e masculinas.  
● Valoriza suas próprias características e a de outras crianças enquanto 
pertencentes diferentes culturas.  
● Compreende as mudanças ocorridas nas suas características desde o 
nascimento, percebendo as transformações e respeitando as diversas etapas do 
desenvolvimento.  
● Reconhece gradativamente suas habilidades, expressando-as e usando-as em 
suas brincadeiras e nas atividades individuais, de pequenos ou grandes grupos.  
● Participa de brincadeiras que estimulam a relação entre o adulto/criança e 
criança/criança.  
● Compreende e respeita as diversas estruturas familiares.  
● Reconhece pessoas que fazem parte de sua comunidade, conversar com elas 
sobre o que fazem.  
● Conhece e se relaciona com crianças e pessoas de outros grupos sociais, seja 
por meio de situações presenciais, seja por outros meios de comunicação.  
● Conhece diferentes povos e suas culturas por meio de pesquisas, filmes, fotos, 
entrevistas, relatos e outros.  
● Conhece modos de vida urbana e rural.  

Música: Se você está contente bata palmas 
(Pequerruchos) 
 
Música: Uma mão lava a outra (Castelo Rá-Tim-Bum) 
Piajet, Jean -Seis estudo da Psicologia  
 
Vídeo: Dez na Cama acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=q-38MOyebqE  
 
Vídeo: Mundo Bita – A Amizade 
 
Vídeo: O lobo e os sete cabritinhos , acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=QR9VDh5Yv8o 
 
Vídeo: Uma Bela Lição Convivência e Respeito 
 
Vygotsky, L. S.A, A formação da mente. São Paulo: 
Martins Fontes,1984 – Exemplos de tentativas de 
integração e socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudo da Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo da Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como Prática da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo Infantil em creche e pré-
escolas: Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo dos jardins de Infância 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q-38MOyebqE
https://www.youtube.com/watch?v=QR9VDh5Yv8o


PLANO CURRICULAR 
 

 

Leila Busnardo 
Secretária Municipal de Educação 

60 

● Ouvi relatos de familiares e pessoas de mais idade sobre outras épocas 
históricas.  
● Conhece objetos antigos e de outras culturas, como: ferro de passar roupa, 
escovão, fogão a lenha, lamparina e outros.  
● Participa de diferentes eventos culturais para conhecer novos elementos como: 
dança, música, vestimentas, ornamentos e outros.  
● Identifica as funções desempenhadas por diferentes profissionais.  
● Conhece e identifica profissões de pessoas que fazem parte de sua comunidade, 
como o padeiro, o fazendeiro, o pescador etc.  
● Conhece e identifica os diferentes meios de transporte e suas características.  
● Constrói representações de meios de transporte e os trajetos com materiais 
diversos: caixas, rolos, pratos recicláveis, tintas, tampas, embalagens, papéis, 
tecidos, fita adesiva e outros.  
● Expressa, reconhece e nomea necessidades, emoções e sentimentos que 
vivencia e observa no outro.  
● Coopera, compartilha objetos e receber auxílio quando necessário.  
● Utiliza estratégias pacíficas ao tentar resolver conflitos com outras crianças, 
buscando compreender a posição e o sentimento do outro.  
● Utiliza estratégias para resolver seus conflitos relacionais considerando soluções 
que satisfaçam a ambas as partes.  
● Realiza a escuta do outro.  
● Sabe desculpar-se quando sua atitude desrespeitar o outro.  
● Usa do diálogo e estratégias simples para resolver conflitos, reconhecendo as 
diferentes opiniões e aprendendo a respeitá-las.  
 
 

 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Crianças pequenas (5 anos e 7 meses á 6 anos e 6 meses) 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
 
(EI03EO01) Demonstrar empatia 
pelos outros, percebendo que as 
pessoas têm diferentes sentimentos, 
necessidades e maneiras de pensar e 
agir. 

● Demonstra respeito pelas ideias e gostos de seus colegas.  
● Brinca e interagir com outras crianças que possuem diferentes habilidades e 
características.  
● Manifesta-se frente a situações que avalia como injustas.  
● Engaja-se em decisões coletivas, aceitando a escolha da maioria.  
● Interage por meio de diferentes linguagens com professores(as) e crianças, 
estabelecendo vínculos afetivos.  
● Recebe visitas e visita outras turmas reconhecendo os outros grupos da 
instituição escola.  
● Apresenta, identifica e nomea pessoas e objetos culturais da família.  
● Percebe as consequências de suas ações com o outro em situações de amizade 
e conflito.  

 
Dinâmica do Abraço: Acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=oUXxUxVKP4w 
 
Livro: Bagunça e arrumação, Autor: Marilia Pirillo , 
Editora: Prumo 
 
Livro: Como se comportar na escola, Autor: Arianna 
Candell Rosa M. Curto – Editora: Escala Educacional- 
Exemplo: Roda de Conversa 
 

 
(EI03EO02) Agir de maneira 
independente, com confiança em 
suas capacidades, reconhecendo 
suas conquistas e limitações. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oUXxUxVKP4w
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(EI03EO03) Ampliar as relações 
interpessoais, desenvolvendo 
atitudes de participação e 
cooperação. 

● Ouvi, compreender e relatar os sentimentos e necessidades de outras crianças.  
● Conhece e conviver com outras pessoas respeitando as diferenças. 
● Compartilha suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos respeitando 
as ideias e sentimentos alheios.  
● Manifesta iniciativa na escolha de brincadeiras e atividades, na seleção de 
materiais e na busca de parcerias, considerando seu interesse.  
● Reconhece-se como um integrante do grupo ao qual pertence.  
● Persevera frente a desafios ou a novas atividades.  
● Realiza escolhas manifestando e argumentando sobre seus interesses e 
curiosidades.  
● Expressa suas emoções e sentimentos de modo que seus hábitos, ritmos e 
preferências individuais sejam respeitadas no grupo em que convive.  
● Enfrenta desafios em brincadeiras e jogos para desenvolver confiança em si 
próprio.  
● Realiza ações como ir ao banheiro, alimentar-se, tomar água e frequentar 
espaços da instituição com crescente autonomia.  
● Demonstra autonomia ao participar de atividades diversas, dentro e fora da sala.  
● Age de forma independente alimentando-se, vestindo-se e realizando atividades 
de higiene corporal.  
● Solicita ajuda quando está em dificuldade e auxiliar o colega quando este 
necessita.  
● Amplia, progressivamente, suas atividades com base nas orientações dos(as) 
professore(as).  
● Conhece o próprio corpo e suas possibilidades motoras, sensoriais e expressivas.  
● Participa de brincadeiras de faz de conta, compartilhando propósitos comuns, 
representando diferentes papéis e convidando outros colegas para participar.  
● Leva em consideração o ponto de vista de seus colegas.  
● Percebe a expressão de sentimentos e emoções de seus companheiros.  
● Explora os espaços da instituição, do bairro e da cidade conhecendo ambientes, 
fatos históricos e interagindo com diferentes pessoas e contextos sociais.  
● Relaciona-se com crianças da mesma idade e com outras, colaborando em 
situações diversas.  
● Participa de situações de interações e brincadeiras agindo de forma solidária e 
colaborativa.  
● Compartilha objetos e espaços com crianças e professores(as) manifestando 
curiosidade e autonomia.  
● Participa de conversas com professores(as) e crianças.  
● Participa de situações em que é instruída a levar objetos ou transmitir recados 
em outros locais da instituição.  
● Realiza a guarda de seus pertences no local adequado.  
● Participa de jogos, conduzidos pelas crianças ou pelos professores(as), seguindo 
regras.  
● Espera a vez quando está realizando atividades em grupo.  

Livro: Como ser amigo, Autor: Molly Wigand – Editora 
Paulus 
 
Livro: Ficar com raiva não é ruim – Autor: Michaelene 
Mundy – Editora Terapia Infantil 
 
 
Livro: O Coelhinho desobediente, Autor: Thertezinha 
Casasanta, Editora do Brasil 
 
Livro: O Coelho Teimoso, Autor: Elza Sallut – Editora: 
Moderna 
 
Livro: O mundo das Emoções, Autor: Hugo Fabricio de 
Medeiros – Editora Contos Infantis 
 
Livro: O Reizinho Mandão, Ruth Rocha Editora Saraiva 
- Exemplo Brincadeiras de Roda 
 
Livro: Pipimeialonga Autor: Astrid Lindgreen -Editora: 
Companhia das Letrinhas 
 
Livro: Quando me sinto zangado, Autor: Trace Moroney 
– Editora: Porto  
 
Livro: Você não é mais meu amigo Autor: Shirley Souza 
– Editora Educacional 
 
Música: Adeus Preguiça (Castelo Rá-Tim-Bum) 
 
Música: Bom Banho (Mundo Bita) 
 
Música: Cheirinho bom (Turma da Mônica) 
 

Música: Hino de Quatro Barras 
 
Música: Se você está contente bata palmas 
(Pequerruchos) 
 
Música: Uma mão lava a outra (Castelo Rá-Tim-Bum) 
 
Piaget, Jean -Seis estudo da Psicologia  
 

 
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas e grupos 
diversos. 
 
(EI03EO05) Demonstrar valorização 
das características de seu corpo e 
respeitar as características dos outros 
(crianças e adultos) com os quais 
convive. 
 
(EI03EO06) Manifestar interesse e 
respeito por diferentes culturas e 
modos de vida. 
 
(EI03EO07) Usar estratégias 
pautadas no respeito mútuo para lidar 
com conflitos nas interações com 
crianças e adultos. 
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● Participa de brincadeiras coletivas, assumindo papéis e criando enredos com os 
colegas.  
● Representa o próprio nome e a idade, bem como o nome e a idade dos colegas.  
● Identifica emoções ou regulá-las conforme as ações que realizam.  
● Expressa e reconhece diferentes emoções e sentimentos em si mesmos e nos 
outros.  
● Relata acontecimentos que vivencia, que ouve e que vê.  
● Relata e expressar sensações, sentimentos, desejos e ideias.  
● Interage com pessoas de diferentes idades em situações do dia a dia.  
● Expressa, reconhece e nomeia necessidades, emoções, sentimentos que 
vivencia e/ou que observa no outro.  
● Mostra compreensão de sentimentos, sensibilizando-se com o sentimento do 
outro.  
● Interage com outras crianças estabelecendo relações de troca enquanto trabalha 
na própria tarefa.  
● Transmite recados a colegas e profissionais da instituição, desenvolvendo a 
oralidade e a organização de ideias.  
● Representa no desenho seus conhecimentos, sentimentos e apreensão da 
realidade.  
● Participa de assembleias, rodas de conversas, eleições e outros processos de 
escolha para vivenciar o exercício da cidadania e de práticas democráticas.  
● Oraliza e argumentar sobre reivindicações e desejos do grupo.  
● Percebe seu corpo, expressando-se de diferentes formas e contribuindo para a 
construção de sua imagem corporal.  
● Reconhece gradativamente suas habilidades, expressando-as e usando-as em 
suas brincadeiras e nas atividades individuais, em pequenos ou grandes grupos.  
● Identifica e respeita as diferenças reconhecidas entre as características femininas 
e masculinas.  
● Percebe o próprio corpo e o do outro.  
● Observa e relatar sobre suas características observando-se em fotos e imagens.  
● Reconhece diferenças e semelhanças das pessoas quanto a: cabelos, pele, 
olhos, altura, massa e outros.  
● Valoriza suas próprias características e a de outras crianças para estabelecer 
boa auto estima e relações de respeito ao outro enquanto pertencentes a uma 
cultura.  
● Reconhece as mudanças ocorridas nas suas características desde o nascimento, 
percebendo as transformações e respeitando as diversas etapas do 
desenvolvimento.  
● Reconhece as pessoas que fazem parte de sua comunidade e conversar com 
elas sobre o que fazem.  
● Conhece e se relacionar com crianças e pessoas de outros grupos sociais, seja 
por meio de situações presenciais, seja por outros meios de comunicação.  

Vídeo: Dez na Cama acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=q-38MOyebqE  
 
Vídeo: Mundo Bita – A Amizade 
 
Vídeo: O lobo e os sete cabritinhos , acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=QR9VDh5Yv8o 
 
Vídeo: Uma Bela Lição Convivência e Respeito 
 
Vygotsky, L. S.A, A formação da mente. São Paulo: 
Martins Fontes,1984 – Exemplo: Brincadeiras Gato 
Mia, Cobra Cega  
 
Wallon, Henri – O conceito da afetividade 

 
Piaget, Jean -Seis estudo da Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo da Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como Prática da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo Infantil em creche e pré-
escolas: Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo dos jardins de Infância 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q-38MOyebqE
https://www.youtube.com/watch?v=QR9VDh5Yv8o
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● Conhece e identificar profissões de pessoas que fazem parte de sua comunidade, 
como o padeiro, o fazendeiro, o pescador e outras.  
● Participa de brincadeiras que estimulem a relação entre o(a) professor(a)/criança 
e criança/criança  
● Constrói e respeita normas e combinados de convívio social, de organização e 
de utilização de espaços da instituição e de outros ambientes.  
● Participa de diferentes eventos culturais para conhecer novos elementos como: 
dança, música, vestimentas, ornamentos e outros.  
● Conhece diferentes povos e suas culturas por meio de pesquisas, filmes, fotos, 
entrevistas, relatos e outros.  
● Ouve e compreende relatos de familiares e pessoas de mais idade sobre outras 
épocas históricas.  
● Conhece objetos antigos como: ferro de passar roupa, escovão, fogão a lenha, 
lamparina e outros.  
● Conhece modos de vida urbana e rural.  
● Compreende e respeitar as diversas estruturas familiares.  
● Identifica as funções desempenhadas por diferentes profissionais.  
● Conhece e identificar os diferentes meios de transporte, suas características e 
importância para circulação de pessoas e mercadorias.  
● Constrói representações de meios de transporte e os trajetos com materiais 
diversos: caixas, rolos, pratos recicláveis, tintas, tampas, embalagens, papéis, 
tecidos, fita adesiva, giz e outros.  
● Discute sobre as regras de trânsito.  
● Ouve sobre os problemas ambientais causados pelo trânsito (poluição sonora e 
do ar).  
● Utiliza estratégias pacíficas ao tentar resolver conflitos com outras crianças, 
buscando compreender a posição e o sentimento do outro.  
● Usa estratégias para resolver seus conflitos relacionais considerando soluções 
que satisfaçam a ambas as partes.  
● Realiza a escuta e respeitar a opinião do outro.  
● Expressa, reconhece e nomeia necessidades, emoções e sentimentos que 
vivencia e observa no outro.  
● Sabe desculpar-se quando sua atitude desrespeitar o outro.  
● Coopera, compartilha, recebe auxílio quando necessário.  
● Usa do diálogo e estratégias simples para resolver conflitos, reconhecendo as 
diferentes opiniões e aprendendo a respeitá-las.  
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3.3.2 Campo de experiências “corpo, gestos e movimentos” 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA Bebês (zero a 1 ano e 6 meses) 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
 
(EI01CG01) Movimentar as partes 
do corpo para exprimir 
corporalmente emoções, 
necessidades e desejos. 
 

● Expressa sentimentos e desejos produzindo reações corporais como choro, 
sorriso, balbucio e inquietações.  
● Ouve o nome dos sentimentos que expressa.  
● Movimenta as mãos e os pés com o intuito de observar-se.  
● Movimenta as mãos com o intuito de alcançar e segurar objetos que chamem 
sua atenção.  
● Movimenta o corpo para alcançar objetos que estão próximos ou distantes.  
● Vira-se para visualizar ou alcançar objetos que lhe chamam a atenção.  
● Observa-se no espelho, explorando movimentos.  
● Reconhece a sua imagem ao visualizar fotos.  
● Participa de situações coletivas de canto, dança, teatro e outras 
manifestando-se corporalmente.  
● Reage positivamente frente a estímulos sensoriais.  
● Explora os espaços da instituição utilizando habilidades corporais como 
sentar, subir, descer, engatinhar, ficar em pé, rolar, deitar dentre outras 
possibilidades, porém há necessidade de ampliar essa pratica. 
● Pega objetos que estão próximos.  
● Agarra objetos e os explora. 
● Transfere objetos de uma mão para outra.  
● Lança objetos acompanhando seu trajeto.  
● Coloca objetos em um recipiente e os tira.  
● Brinca com o próprio corpo agindo progressivamente com autonomia para 
ficar em pé, andar com crescente destreza, subir pequenos degraus e depois 
descer.  
● Bate palmas e realizar outros movimentos coordenados com as mãos.  
● Movimenta-se para alcançar objetos distantes.  
● Percorre circuito simples, organizados com materiais diversos de acordo com 
suas habilidades motoras.  
● Explora possibilidades corporais como: engatinhar, andar, rolar, arrastar-se, 
dentre outras.  
● Percebe características de diferentes pessoas e animais.  
● Produz movimentos e gestos com intencionalidade de imitar.  
● Movimenta-se ao som de músicas que retratam características sonoras e 
gestuais dos animais.  
● Movimenta-se livremente ou ao comando do(a) professor(a) imitando gestos 
de pessoas e animais.  
● Conhece e movimenta-se imitando os animais típicos da região.  
● Participa dos cuidados do seu corpo enquanto trocada ou higienizada.  

Atividades com circuitos com material emborrachados 
 
Confecção de chocalhos e móbiles coloridos e com 
sons para a percepção visual e auditiva 
 
Estímulos das partes do corpo durante banho e 
comunicação e afeto durante a troca de fraldas 
 

GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C.; GOODWAY, 
Jacqueline D. Compreendendo o desenvolvimento 
motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 7 ed. 
– Porto Alegre: AMGH Editora, 2013. Pag. 128 à 291 
– Exemplo: Circuito, Brincadeiras de equilíbrio com 
bola 

Livro: O Bebê da cabeça aos pés – Victoria Adler – 
Exemplo: Movimentos com o corpo, higiene, Hora do 
banho 

Música: Os sentidos – Patati e Patata – Exemplo: 
Brincadeiras com Gelatina, brinquedos de encaixe, 
etc 

Músicas: A dona Aranha, Fui no mercado, O sapo não 
lava o pé 

Rotina semanal de saídas da sala de aula para parte 
externa do cmei como jardim e parquinho  
Usar espelho para observar gesto usar pintura de 
rosto para desenvolver percepção 
Vídeo ou Música: A Batalha do Movimento – Exemplo: 
Brincar e dançar com corpo 

 
(EI01CG02) Experimentar as 
possibilidades corporais nas 
brincadeiras e interações em 
ambientes acolhedores e 
desafiantes. 
 
 
(EI01CG03) Imitar gestos e 
movimentos de outras crianças, 
adultos e animais. 
 
 
(EI01CG04) Participar do cuidado 
do seu corpo e da promoção do seu 
bem-estar. 
 
 
(EI01CG05) Utilizar os movimentos 
de preensão, encaixe e 
lançamento, ampliando suas 
possibilidades de manuseio de 
diferentes materiais e objetos. 
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● Reconhece o(a) professor(a) como auxiliador de suas ações.  
● Demonstra através de gestos e expressões quando está suja ou com fome.  
● Alimenta-se demonstrando curiosidade pelos alimentos.  
● Busca objetos de conforto para si ou para seus colegas.  
● Reconhece os locais de higiene e alimentação, bem como onde estão seus 
pertences.  
● Percebe a importância dos cuidados com o corpo.  
● Explora diferentes materiais e suas características físicas.  
● Agarra e segurar materiais estruturados e não estruturados de diferentes 
tamanhos, explorando-os.  
● Participa de atividades que desenvolvam o lançamento de bolas, almofadas 
e outros materiais.  
● Participa de atividades que envolvam encaixe/desencaixe de peças, 
apreensão e distribuição das peças em recipientes, dentre outras 
possibilidades.  
● Explora objetos diversos de borracha, de madeira, de metal, de papel etc., 
apertando, mordendo, tocando, balançando, produzindo sons, arremessando, 
empurrando, puxando, rolando, encaixando e tentativas de rosquear, etc.  

Vygotsky, L. S.A, A formação da mente. São Paulo: Martins 
Fontes,1984 – Exemplos de tentativas de integração e 
socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudos da Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo da Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como Prática da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo Infantil em creche e pré-
escolas: Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo dos jardins de Infância 
 

 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA Bebês  (1 ano e 7 meses a 2 anos e 6 meses) 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e 
movimentos de sua cultura no cuidado de si e 
nos jogos e brincadeiras.  
 

 
● Explora progressivamente o próprio corpo na perspectiva de conhecê-lo, sentindo os 
seus movimentos, ouvindo seus barulhos, conhecendo suas funções e formas de 
funcionamento.  
● Movimenta as partes do corpo para expressar emoções, necessidades e desejos.  
● Associa o nome dos sentimentos às suas expressões.  
● Participa de brincadeiras envolvendo cantigas, rimas, lendas, parlendas ou outras 
situações que envolvam movimentos corporais.  
● Explora objetos diversos de: borracha, madeira, metal, papel e outros para apertar, 
morder, tocar, balançar, produzir sons, arremessar, empurrar, puxar, rolar, encaixar, 
rosquear e outros.  
● Compreende e realiza comandos em momentos de brincadeira e do dia a dia: 
levantar, sentar, abaixar, subir, descer, dançar, comer, beber, etc.  
● Brinca nos espaços externos e internos, com obstáculos que permitem empurrar, 
rodopiar, balançar, escorregar, equilibrar-se, arrastar, engatinhar, levantar, subir, 
descer, passar por dentro, por baixo, saltar, rolar, virar cambalhotas, perseguir, 
procurar, pegar etc., vivenciando limites e possibilidades corporais.  

 
Atividades com Circuitos de 
habilidades motoras 
 

GALLAHUE, David L.; OZMUN, John 
C.; GOODWAY, Jacqueline D. 
Compreendendo o desenvolvimento 
motor: bebês, crianças, adolescentes 
e adultos. 7 ed. – Porto Alegre: AMGH 
Editora, 2013. Pag. 128 à 291 – 
Exemplo: Circuito, Brincadeiras de 
equilíbrio com bola 

Livro: O Bebê da cabeça aos pés – 
Victoria Adler – Exemplo: 

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, 
orientando-se por noções como em frente, 
atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se 
envolver em brincadeiras e atividades de 
diferentes naturezas.  
 
(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento 
no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 
movimentos e seguindo orientações.  
(EI02CG04) Demonstrar progressiva 
independência no cuidado do seu corpo.  
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EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.  
 

● Vivencia brincadeiras de esquema corporal, de exploração e expressão corporal 
diante do espelho, utilizando as diferentes formas de linguagens e percebendo suas 
características.  
● Imita gestos e movimentos de outras crianças, professores(as) e animais.  
● Expressa sentimentos referentes a confortos e desconfortos por meio de gestos e 
movimentos  
● Ouve orientações sobre o cuidado com o corpo: escovar os dentes, tomar banho, 
lavar mãos etc.  
● Participa de situações de cuidado pessoal com auxílio.  
● Percebe o desconforto do colega e oferece acolhimento.  
● Participa de situações coletivas de danças ou outras formas da cultura corporal, 
porém há necessidade desta situação ser praticada com danças da região paranaense.  
● Realiza movimentos variados como: levantar o corpo ao estar deitado no chão, sentar 
com ou sem autonomia, engatinhar ou se arrastar pelo espaço, brincar com o próprio 
corpo, envolver-se em brincadeiras de cobrir e descobrir o rosto ou alguma outra parte 
do corpo, ficar em pé com ou sem autonomia, andar cada vez com mais destreza, subir 
pequenos degraus e depois descer e outros.  
● Explora o ambiente da escola considerando a localização de seus elementos no 
espaço: dentro, fora, perto, longe, em cima, ao lado, frente, atrás, no alto, embaixo e 
outros.  
● Participa de experiências executando ações que envolvam noções de espaço: 
colocar as bolinhas dentro da caixa, guardar a boneca na frente do carrinho, sentar ao 
lado do colega, dentre outras possibilidades.  
● Empurra e puxar brinquedos enquanto anda ou engatinha.  
● Explora o espaço ao seu redor fazendo movimentos como correr, lançar, galopar, 
pendurar-se, pular, saltar, rolar, arremessar, engatinhar, dançar, esconder e achar 
objetos de forma independente ou de acordo com comandos dados em brincadeiras e 
jogos.  
● Participa de situações de deslocamento e movimento do corpo fora e dentro da sala.  
● Percorre circuitos feitos com cordas, elásticos, fitas adesivas, cubos, túneis, pneus e 
outros obstáculos para subir, descer, passar por baixo, por cima, dar voltas.  
● Dança, executando movimentos variados.  
● Vivencia jogos de imitação, durante brincadeiras, contação de histórias e outras 
possibilidades.  
● Realiza atividades corporais e vence desafios motores  
● Participa de momentos como: limpar-se, lavar as mãos, vestir-se e alimentar-se 
solicitando ajuda.  
● Experimenta diferentes alimentos.  
● Identifica os cuidados básicos ouvindo, antecipadamente, as ações a serem 
realizadas.  
● Conhece o material de uso pessoal.  
● Utiliza utensílios nos momentos de alimentação e higienização.  
● Senta-se no assento sanitário por alguns minutos.  

Movimentos com o corpo, higiene, 
Hora do banho 

 

Música: Boneca de Lata 

Música: Os sentidos – Patati e Patata 
– Exemplo: Brincadeiras com 
Gelantina, brinquedos de encaixe, etc 

Músicas: A dona Aranha, Fu no 
mercado, O sapo não lava o pé 

Vídeo ou Música: A Batalha do 
Movimento – Exemplo: Brincar e 
dançar com corpo 

Usar espelho para reconhece-se, 
utilizando acessórios e fantasias, bem 
como estimular com músicas e 
danças  
 
Utilizar materiais diferenciados para 
estimulação dos gestos como luvas 
com água, trigo e outros materiais. 
 
Rotina semanal de saídas da sala de 
aula para parte externa do cmei 
como jardim e parquinho 
Vygotsky, L. S.A, A formação da mente. 
São Paulo: Martins Fontes,1984 – 
Exemplos de tentativas de integração e 
socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudos da Psicologia  
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● Manuseia elementos do meio natural e objetos produzidos pelo homem.  
● Conhece e explorar instrumentos gráficos, seus usos ou funções.  
● Manipula diferentes riscadores, tintas, giz, massas de modelar, argila.  
● Pinta, desenha, rabisca, folhea com diferentes recursos e em diferentes suportes.  
● Coordena progressivamente o movimento das mãos para segurar o giz de cera, lápis 
e outros instrumentos para fazer suas marcas gráficas.  
● Utiliza instrumentos gráficos (pincel grosso, pincel de rolinho, giz de cera, giz pastel 
etc.) para conseguir diferentes marcas gráficas.  
● Participa de situações que envolvam o rasgar, o enrolar e o amassar.  
● Vira páginas de um livro, revista, jornais etc.  
● Explora materiais de construção e brinquedos de encaixe de diferentes tamanhos, 
cores e formatos.  
● Conhece brinquedos, livros ou jogos de sua cultura local.  
 

Wallon, Henri – O conceito da afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo da 
Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como Prática 
da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo Infantil em 
creche e pré-escolas: Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo dos 
jardins de Infância 
 

 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - 2 anos e 7 meses a 3 anos e 6 meses 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e 
movimentos de sua cultura no cuidado de 
si e nos jogos e brincadeiras.  
 

● Explora o próprio corpo na perspectiva de conhecê-lo, sentindo os seus movimentos, ouvindo 
seus barulhos, conhecendo suas funções e formas de funcionamento.  
● Vivencia brincadeiras de esquema corporal, de exploração e a expressão corporal diante do 
espelho, utilizando as diferentes formas de linguagens e percebendo suas características 
específicas.  
● Observa e imita gestos e movimentos típicos dos profissionais da escola e de sua comunidade 
próxima.  
● Participa de brincadeiras com cantigas, rimas, lendas, parlendas ou outras situações que 
envolvam movimentos corporais.  
● Canta canções imitando os gestos ou segue ritmos diferentes de músicas com movimentos 
corporais.  
● Cria movimentos e gestos a partir de apresentações artísticas.  
● Conhece os objetos, materiais, expressões culturais corporais, danças, músicas e brincadeiras 
que são típicas de sua região, de sua cultura.  
● Imita movimentos fazendo relações entre a situação vivida e o enredo, cenários e personagens 
em situação de faz de conta.  
● Identifica partes do corpo na perspectiva de conhecê-lo.  
● Expressa por meio do corpo, de seus gestos e movimentos confortos e desconfortos.  
● Percebe o desconforto do colega e oferece acolhimento.  
● Explora o ambiente da sala de aula e outros espaços da unidade e lugares externos, porém há 
necessidade de ampliar esta pratica.  

GALLAHUE, David L.; OZMUN, 
John C.; GOODWAY, 
Jacqueline D. Compreendendo 
o desenvolvimento motor: 
bebês, crianças, adolescentes e 
adultos. 7 ed. – Porto Alegre: 
AMGH Editora, 2013. Pag. 128 
à 291 – Exemplo: Circuito, 
Brincadeiras de equilíbrio com 
bola 

Vídeo ou Música: A Batalha do 
Movimento – Exemplo: Brincar 
e dançar com corpo 

Música: Os sentidos – Patati e 

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no 
espaço, orientando-se por noções como 
em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, 
fora etc., ao se envolver em brincadeiras 
e atividades de diferentes naturezas.  
 
(EI02CG03) Explorar formas de 
deslocamento no espaço (pular, saltar, 
dançar), combinando movimentos e 
seguindo orientações.  
(EI02CG04) Demonstrar progressiva 
independência no cuidado do seu corpo.  
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(EI02CG04) Demonstrar progressiva 
independência no cuidado do seu corpo.  
 

● Brinca nos espaços externos e internos com obstáculos que permitem empurrar, rodopiar, 
balançar, escorregar, equilibrar-se, arrastar, engatinhar, levantar, subir, descer, passar por dentro, 
por baixo, saltar, rolar, virar cambalhotas, perseguir, procurar, pegar, etc., vivenciando limites e 
possibilidades corporais.  
● Chuta, pega, manuseia, move e transporta objetos com diferentes características.  
● Explora o espaço ao seu redor fazendo movimentos como saltar, correr, se arrastar e outros.  
● Localiza um brinquedo e o busca.  
● Brinca com os colegas de esconder e achar brinquedos no espaço.  
● Experimenta novas explorações a partir de diferentes perspectivas, olhando pela janela, em cima 
da mesa ou do escorregador do parque etc.  
● Observa e imitar seus colegas nas diferentes formas de exploração do espaço escolar e 
extraescolar.  
● Percorre trajetos inventados espontaneamente ou propostos: circuitos desenhados no chão, feitos 
com corda, elásticos, tecidos, mobília e outros limitadores e obstáculos para subir, descer, passar 
por baixo, por cima, por dentro, por fora, na frente, atrás, contornar e outros.  
● Explora o espaço da escola considerando a localização de seus elementos no espaço: frente, 
atrás, separado e junto, entre, em cima e embaixo, dentro, fora e etc.  
● Participa de situações em que o(a) professor(a) demonstra a localização de objetos: frente, atrás, 
no alto, embaixo, dentro, fora etc.  
● Participa de situações que envolvam comandos: dentro, fora, perto, longe, em cima, no alto, 
embaixo, ao lado, na frente, atrás, como: colocar as bolinhas dentro da caixa, guardar a boneca na 
frente do carrinho, sentar ao lado do colega, dentre outras possibilidades.  
● Empurra e puxa brinquedos enquanto anda realizando alguns comandos: puxar o brinquedo para 
frente, para trás, de um lado para o outro etc.  
● Reconhece o local onde se encontram seus pertences pessoais.  
● Explora o espaço ao seu redor fazendo movimentos como: correr, lançar, galopar, pendurar-se, 
pular, saltar, rolar, arremessar, engatinhar e dançar livremente ou de acordo com comandos dados 
em brincadeiras e jogos.  
● Participa de situações de deslocamento e movimento do corpo fora e dentro da sala.  
● Desloca-se em ambientes livres ou passando por obstáculos que permitam pular, engatinhar, 
correr, levantar, subir, descer, dentre outras possibilidades.  
● Explora espaços maiores, com mais desafios, variando os movimentos e mostrando maior domínio 
sobre eles.  
● Desloca-se de diferentes modos: andando de frente, de costas, correndo, agachando, rolando, 
saltando etc.  
● Realiza atividades corporais e vence desafios motores.  
● Descobre diferentes possibilidades de exploração de um mesmo espaço e compartilha com os 
colegas.  
● Descreve seus movimentos enquanto os realiza.  
● Dança, executando movimentos variados.  
● Participa de jogos de imitação, durante brincadeiras, contação de histórias e outras possibilidades.  
● Cuida progressivamente do próprio corpo, executando ações simples relacionadas à saúde e 
higiene.  

Patata – Exemplo: Brincadeiras 
com Gelantina, brinquedos de 
encaixe, etc 

Músicas: A dona Aranha, Fu no 
mercado, O sapo não lava o pé 

Música: Boneca de Lata 

Vídeo: Batalha dos 
Movimentos, acesso: 
https://www.youtube.com/watch
?v=8e3MBmvAv0k 

Livro: O Bebê da cabeça aos 
pés – Victoria Adler – Exemplo: 
Movimentos com o corpo, 
higiene, Hora do banho 
 
 
Atividades com Circuitos de 
habilidades motoras 
 
Brincadeiras como morto-vivo, 
estátua, brincadeiras com 
cordas, bambolês, bolas, etc. 
 
Rotina semanal de saídas da 
sala de aula para parte externa 
do cmei como jardim e 
parquinho 
 
Vygotsky, L. S.A, A formação da 
mente. São Paulo: Martins 
Fontes,1984 – Exemplos de 
tentativas de integração e 
socialização 

EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 
outros.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8e3MBmvAv0k
https://www.youtube.com/watch?v=8e3MBmvAv0k
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● Participa de momentos como: limpar-se, lavar as mãos, vestir-se e alimentar-se solicitando ajuda.  
● Participa de práticas de higiene com crescente autonomia.  
● Identifica os cuidados básicos ouvindo as ações a serem realizadas.  
● Conhece o material de uso pessoal.  
● Usa utensílios apropriados nos momentos de alimentação e higienização  
● Utiliza o assento sanitário.  
● Experimenta alimentos diversos.  
● Vivencia práticas que desenvolvam bons hábitos alimentares: consumo de frutas, legumes, 
saladas e outros.  
● Conhece e explora novos objetos, seus usos ou funções.  
● Coordena o movimento das mãos para segurar o giz de cera, canetas, lápis e fazer suas marcas 
gráficas  
● Adapta a forma como segura instrumentos gráficos: pincel grosso, pincel de rolinho, giz de cera, 
giz pastel e outros para conseguir diferentes marcas gráficas.  
● Manuseia diferentes riscadores em suportes e planos variados.  
● Manuseia gradativamente a tesoura, descobrindo seu uso.  
● Pinta, desenha, rabisca, folheia, recorta utilizando diferentes recursos e suportes.  
● Explora jogos de montar, empilhar e encaixar.  
● Participar de situações que envolvam o rasgar, o enrolar e o amassar.  
● Modela diferentes formas, de diferentes tamanhos com massinha ou argila.  
● Explora livros de materiais diversos: plástico, tecido, borracha, papel.  
● Vira páginas de livros, revistas, jornais e etc. com crescente habilidade.  
● Conhece brinquedos ou jogos de sua cultura local.  
 

 
Piaget, Jean -Seis estudos da 
Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da 
afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do 
Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo da 
Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como 
Prática da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo Infantil 
em creche e pré-escolas: Falares e 
Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo 
dos jardins de Infância 
 

 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - 3 anos e 7 meses a 4 anos e 6 meses 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e 
movimentos de sua cultura no cuidado de 
si e nos jogos e brincadeiras.  
 

● Explora o próprio corpo na perspectiva de conhecê-lo.  
● Vivencia brincadeiras de esquema corporal e expressão utilizando as diferentes 
linguagens.  
● Imita gestos e movimentos típicos dos profissionais da escola e de sua 
comunidade próxima.  
● Vivencia, explora e valoriza a escuta de diferentes estilos de música, dança e 
outras expressões da cultura corporal.  
● Participa de brincadeiras com cantigas, rimas, lendas, parlendas ou outras 
situações que envolvam movimentos corporais.  
● Canta canções imitando os gestos ou segue ritmos diferentes de músicas com 
movimentos corporais.  
● Cria novos movimentos e gestos a partir de apresentações artísticas.  

Referencial para a atividade: 

Referencial para o conhecimento do professor: 

GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C.; 
GOODWAY, Jacqueline D. Compreendendo o 
desenvolvimento motor: bebês, crianças, 
adolescentes e adultos. 7 ed. – Porto Alegre: AMGH 

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no 
espaço, orientando-se por noções como 
em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, 
fora etc., ao se envolver em brincadeiras 
e atividades de diferentes naturezas.  
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(EI02CG03) Explorar formas de 
deslocamento no espaço (pular, saltar, 
dançar), combinando movimentos e 
seguindo orientações.  
(EI02CG04) Demonstrar progressiva 
independência no cuidado do seu corpo.  
 

● Conhece os objetos, materiais, expressões culturais corporais, danças, músicas 
e brincadeiras que são típicas de sua região, de sua cultura.  
● Imita movimentos fazendo relações entre a situação vivida e o enredo, cenários e 
personagens em situação de faz de conta.  
● Identifica partes do corpo na perspectiva de conhecê-lo.  
● Brinca nos espaços externos e internos com obstáculos que permitem empurrar, 
rodopiar, balançar, escorregar, equilibrar-se, arrastar, engatinhar, levantar, subir, 
descer, passar por dentro, por baixo, saltar, rolar, virar cambalhotas, perseguir, 
procurar, pegar, etc., vivenciando limites e possibilidades corporais.  
● Conversa com professores(as) e outras crianças sobre o cuidado e a atenção no 
uso dos diferentes espaços da escola.  
● Apropria-se de movimentos para o cuidado de si: pentear-se, lavar as mãos, usar 
talheres e outros utensílios percebendo suas funções sociais.  
● Explora o espaço ao seu redor fazendo movimentos como saltar, correr, arrastar-
se e outros.  
● Localiza um brinquedo e o busca.  
● Brinca com os colegas de esconder e achar brinquedos e objetos no espaço.  
● Experimenta novas explorações a partir de diferentes perspectivas: olhando pela 
janela, em cima da mesa ou do escorregador do parque etc.  
● Observa e imita seus colegas nas diferentes formas de exploração do espaço.  
● Reconhece o local onde se encontram seus pertences pessoais.  
● Percorre trajetos inventados espontaneamente ou propostos: circuitos 
desenhados no chão, feitos com corda, elásticos, tecidos, mobília e outros 
limitadores e obstáculos para subir, descer, passar por baixo, por cima, por dentro, 
por fora, na frente, atrás, contornar e outros.  
● Participa de situações que envolvam comandos: dentro, fora, perto, longe, em 
cima, embaixo, ao lado, à frente, atrás, no alto, embaixo.  
● Participa de situações identificando a localização de objetos: à frente, atrás, no 
alto, embaixo, dentro, fora etc.  
● Chuta, pega, move e transporta objetos orientando-se por noções espaciais.  
● Participa de jogos de montar, empilhar e encaixar, realizando construções cada 
vez mais complexas e orientando-se por noções espaciais.  
● Explora o espaço ao seu redor fazendo movimentos como: correr, lançar, galopar, 
pendurar-se, pular, saltar, rolar, arremessar, engatinhar e dançar livremente ou de 
acordo com comandos dados em brincadeiras e jogos.  
● Desloca-se em ambientes livres ou passando por obstáculos que permitam pular, 
engatinhar, correr, levantar, subir, descer, dentre outras possibilidades.  
● Desloca-se de diferentes modos: andando de frente, de costas, correndo, 
agachando, rolando, saltando, rastejando e etc.  
● Realiza atividades corporais e vence desafios.  
● Descobre diferentes possibilidades de exploração de um mesmo espaço e 
compartilha com os colegas.  

Editora, 2013. Pag. 128 à 291. 

 
NISTA-PICOCOLO, Vilma Lení; MOREIRA, 
Wagner Wey. Corpo em movimento na Educação 
Infantil. 1ª ed. – São Paulo: Telos, 2012. – 
(Coleção educação física escolar). Pág. 41 à 85 e 
95 à 187. 
 
Atividades com Circuitos de habilidades motoras 
 
Brincadeiras como morto-vivo, estátua, 
brincadeiras com cordas, bambolês, bolas, água, 
balão, massa de modelar, etc. 
 
Confecção de brinquedos como bolas de meia, 
biboques de garrafa pet, etc...para estimular 
coordenação motora fina e grossa 
Música: Boneca de Lata 

Vídeo: Batalha dos Movimentos, acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=8e3MBmvAv0k 

Rotina semanal de saídas da sala de aula para 
parte externa do cmei como jardim e parquinho 
 
Livro: Vovó e o vento quanto movimento! Autor: 
Edna Bueno – Editora: Zeus 
 
Livro: O Circo dos amigos, uma história e 
movimento, Autor: Veronica Vicenza – Editora: 
Giostrinho 
 

 
(EI02CG04) Demonstrar progressiva 
independência no cuidado do seu corpo.  
 
EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 
outros.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8e3MBmvAv0k
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● Explora espaços maiores, com mais desafios, variando os movimentos e 
mostrando maior domínio sobre eles.  
● Desloca-se de acordo com ritmos musicais: rápido ou lento.  
● Dança, executando movimentos variados.  
● Vivencia jogos de imitação e mímica.  
● Vivencia brincadeiras e jogos corporais como, roda, amarelinha e outros.  
● Descreve seus movimentos enquanto os realiza.  
● Cuida progressivamente do próprio corpo, executando ações simples 
relacionadas à saúde e higiene.  
● Participa de momentos como: limpar-se, lavar as mãos, vestir-se e alimentar-se 
com crescente independência.  
● Participar dos cuidados básicos ouvindo as ações realizadas.  
● Conhece o material de uso pessoal.  
● Alimenta-se com crescente autonomia, manuseando os alimentos.  
● Vivencia práticas que desenvolvam bons hábitos alimentares: consumo de frutas, 
legumes, saladas e outros.  
● Percebe e oraliza as necessidades do próprio corpo: fome, frio, calor, sono, sede 
e outras necessidades fisiológicas.  
● Conhece e explora novos objetos e seus usos ou funções.  
● Coordena o movimento das mãos para segurar o giz de cera, canetas, lápis e 
fazer suas marcas gráficas.  
● Adapta a forma como segura instrumentos gráficos: pincel grosso, fino, pincel de 
rolinho, giz de cera, giz pastel e outros para conseguir diferentes marcas gráficas.  
● Manuseia diferentes riscadores naturais e industrializados em suportes e planos 
variados para perceber suas diferenças.  
● Explora o uso de tesouras.  
● Muda a página do livro ou explorar materiais de construção e brinquedos de 
encaixe de diferentes tamanhos e formatos.  
● Pinta, desenha, rabisca, folhea e recorta utilizando diferentes recursos e suportes.  
● Constrói jogos de montar, empilhar e encaixar.  
● Participa de situações que envolvam o rasgar, o enrolar e o amassar.  
● Vira páginas de livros, revistas, jornais etc. com crescente habilidade.  
● Manipula e modela materiais e elementos de diferentes formas: massinha, argila, 
papel alumínio e outros.  
● Executa habilidades manuais utilizando recursos variados: linha, lã, canudinho, 
argolas e outros.  
 

Livro: As brincadeiras do mundinho Autora: Ingrid 
Biesemeyer Bellinghausen – Editora: DCL Difusão 
Cultural 
 
Livro: O Joelho Juvenal, Autor: Ziraldo 
 
Livro: O corpo de Bóris, Autor: Spike Gerrel 
Editora: Ciranda Cultural 
 
Livro: Eu sou Assim e vou te mostrar Autor: Heinz 
Janishsch – Editora: 
 
Video: Quero ver o corpo assim fazer – Lu 
Chamusca (youtube) 
Vygotsky, L. S.A, A formação da mente. São Paulo: 
Martins Fontes,1984 – Exemplos de tentativas de 
integração e socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudos da Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo da Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como Prática da 
Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo Infantil em creche e 
pré-escolas: Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo dos jardins de 
Infância 
 
 

 

 
DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - 4 anos e 7 meses a 5 anos e 6 meses) 
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Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
 
(EI03CG01) Criar com o corpo formas 
diversificadas de expressão de 
sentimentos, sensações e emoções, 
tanto nas situações do cotidiano quanto 
em brincadeiras, dança, teatro, música.  
 

 
● Representa-se em situações de brincadeiras ou teatro, apresentando suas 
características corporais, seus interesses, sentimentos, sensações ou emoções.  
● Expressa suas hipóteses por meio da representação de seus sentimentos, fantasias e 
emoções.  
● Vivencia e promove jogos de imitação e de expressão de sentimentos.  
● Aceita e valoriza suas características corporais, expressando-se de diferentes formas e 
construindo uma imagem positiva de si mesmo.  
● Expressa e comunica suas características de diferentes maneiras.  
● Vivencia brincadeiras de esquema e expressão corporal diante do espelho, utilizando as 
diferentes formas de linguagem.  
● Realiza movimentos com gestos, expressões faciais e mímicas em brincadeiras, jogos e 
atividades artísticas.  
● Canta, gesticula e expressa emoções acompanhando músicas e cantigas.  
● Participa de encenações e atividades que desenvolvam a expressão corporal a partir de 
jogos dramáticos.  
● Discrimina o nome e as percepções ao experimentar diferentes sensações 
proporcionadas pelos órgãos dos sentidos.  
● Explora corporalmente o ambiente da sala de aula e outros espaços da unidade e lugares 
externos com o intuito de expressar-se.  
● Participa e promove brincadeiras de expressão corporal cantadas: escravos de jó, 
brincadeiras de roda, feijão queimado, a linda rosa juvenil, “seu lobo está?”, entre outras.  
● Adequa seus movimentos em situações de brincadeiras com o ritmo da música ou da 
dança.  
● Movimenta-se seguindo uma sequência e adequando-se ao compasso definido pela 
música ou pelas coordenadas dadas por seus colegas em brincadeiras ou atividades em 
pequenos grupos.  
● Percorre trajetos inventados espontaneamente ou propostos: circuitos desenhados no 
chão, feitos com cordas, elásticos, tecidos, mobílias e outros limitadores e obstáculos para 
subir, descer, passar por baixo, por cima, por dentro, por fora, na frente, atrás, contornar 
demonstrando controle e adequação corporal e outros.  
● Participa de jogos e brincadeiras que permitam: andar e correr de diversas maneiras, 
saltar e gesticular.  
● Movimenta-se fazendo uso de diferentes movimentos corporais cada vez mais 
complexos.  
● Movimenta-se e desloca-se com controle e equilíbrio.  
● Valoriza o esforço em adequar seus movimentos corporais aos de seus colegas em 
situações de brincadeiras ou atividades coletivas.  
● Movimenta-se seguindo orientações dos(as) professores(as), de outras crianças ou 
criando suas próprias orientações.  

Referencial para a atividade: 

Referencial para o conhecimento do 
professor: 

GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C.; 
GOODWAY, Jacqueline D. Compreendendo 
o desenvolvimento motor: bebês, crianças, 
adolescentes e adultos. 7 ed. – Porto Alegre: 
AMGH Editora, 2013. Pag. 128 à 291. 

 
NISTA-PICOCOLO, Vilma Lení; MOREIRA, 
Wagner Wey. Corpo em movimento na 
Educação Infantil. 1ª ed. – São Paulo: 
Telos, 2012. – (Coleção educação física 
escolar). Pág. 41 à 85 e 95 à 187. 
 
Atividades com Circuitos de habilidades 
motoras 
 
Brincadeiras como morto-vivo, estátua, 
brincadeiras com cordas, bambolês, bolas, 
água, balão, massa de modelar, etc. 
 
Confecção de brinquedos como bolas de 
meia, biboques de garrafa pet, etc...para 
estimular coordenação motora fina e grossa 
 
 

 
(EI03CG02) Demonstrar controle e 
adequação do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de 
histórias, atividades artísticas, entre 
outras possibilidades.  
 
 
(EI02CG02) Deslocar seu corpo no 
espaço, orientando-se por noções como 
em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, 
fora etc., ao se envolver em brincadeiras 
e atividades de diferentes naturezas.  
 
(EI02CG03) Explorar formas de 
deslocamento no espaço (pular, saltar, 
dançar), combinando movimentos e 
seguindo orientações.  
(EI02CG04) Demonstrar progressiva 
independência no cuidado do seu corpo.  
 
 
(EI03CG02) Demonstrar controle e 
adequação do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de 
histórias, atividades artísticas, entre 
outras possibilidades.  
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 ● Participa de atividades que desenvolvam noções de proximidade, interioridade e 
direcionalidade.  
● Participa de situações livres ou orientadas para posicionar o corpo no espaço, como: 
dentro, fora, perto, longe, em cima, embaixo, ao lado, à frente, atrás, muito, pouco.  
● Participa de conversas em pequenos grupos escutando seus colegas e esperando a sua 
vez de falar.  
● Representa com o corpo, com linguagem dramática, em diferentes situações: 
encenações, imitações e dramatizações.  
● Vivencia situações de deslocamento e movimento do corpo fora e dentro da sala.  
● Explora movimentos corporais ao dançar e brincar.  
● Dramatiza situações do dia a dia, músicas ou trechos de histórias.  
● Desloca-se de acordo com ritmos musicais: rápido ou lento.  
● Cria movimentos dançando ou dramatizando para expressar-se em suas brincadeiras.  
● Participa de jogos de imitação, encenação e dramatização.  
● Vivencia diferentes papéis em jogos e brincadeiras, criando movimentos e gestos ao 
brincar.  
● Combina seus movimentos com os de outras crianças e explorar novos movimentos 
usando gestos, seu corpo e sua voz.  
● Vivencia brincadeiras e jogos corporais como amarelinha, roda, boliche, maria-viola, 
passa-lenço, bola ao cesto e outras.  
● Conhece brincadeiras e atividades artísticas típicas de sua cultura local.  
● Identifica, nomeia, e localiza as partes do corpo em si, no outro e em imagens, adquirindo 
consciência do próprio corpo.  
● Conhece os vegetais e seu cultivo, para uma alimentação saudável.  
● Reconhece a importância de desenvolver hábitos de boas maneiras ao alimentar-se.  
● Reconhece e faz uso de noções básicas de cuidado consigo mesmo.  
● Realizar, de forma independente, ações de cuidado com o próprio corpo como, por 
exemplo: buscar água quando sente sede.  
● Identifica e valoriza alguns alimentos saudáveis.  
● Realiza ações de higiene: ir ao banheiro, lavar as mãos e escovar os dentes com 
autonomia.  
● Alimenta-se com independência, porém há necessidade de introduzir a prática de servir-
se.  
● Participa do cuidado dos espaços coletivos da escola, como o banheiro, o refeitório e 
outros.  
● Conhece e cuida de seu material de uso pessoal.  
● Conhece hábitos de saúde de sua cultura local.  
● Percebe, oraliza e soluciona as necessidades do próprio corpo: fome, frio, calor, sono, 
sede.  
● Manuseia e nomeia elementos do meio natural e objetos produzidos pelo homem, 
utilizando-os em suas produções manuais.  
● Usa a tesoura sem ponta para recortar.  
● Manipula objetos de diferentes tamanhos e pesos.  

Música: Boneca de Lata 

Vídeo: Batalha dos Movimentos, acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=8e3MB
mvAv0k 

Rotina semanal de saídas da sala de aula 
para parte externa do cmei como jardim e 
parquinho 
 
Livro: Vovó e o vento quanto movimento! 
Autor: Edna Bueno – Editora: Zeus 
 
Livro: O Circo dos amigos, uma história e 
movimento, Autor: Veronica Vicenza – 
Editora: Giostrinho 
 
Livro: As brincadeiras do mundinho Autora: 
Ingrid Biesemeyer Bellinghausen – Editora: 
DCL Difusão Cultural 
 
Livro: O Joelho Juvenal, Autor: Ziraldo 
 
Livro: O corpo de Bóris, Autor: Spike Gerrel 
Editora: Ciranda Cultural 
 
Livro: Eu sou Assim e vou te mostrar Autor: 
Heinz Janishsch – Editora: 
 
Video: Quero ver o corpo assim fazer – Lu 
Chamusca (youtube) 
Vygotsky, L. S.A, A formação da mente. São 
Paulo: Martins Fontes,1984 – Exemplos de 
tentativas de integração e socialização 
 

 
EI03CG03) Criar movimentos, gestos, 
olhares e mímicas em brincadeiras, jogos 
e atividades artísticas como dança, teatro 
e música.  
 
 
EI03CG04) Adotar hábitos de 
autocuidado relacionados à higiene, 
alimentação, conforto e aparência.  
 
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades 
manuais no atendimento adequado a 
seus interesses e necessidades em 
situações diversas.  
 
EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 
outros.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8e3MBmvAv0k
https://www.youtube.com/watch?v=8e3MBmvAv0k


PLANO CURRICULAR 
 

 

Leila Busnardo 
Secretária Municipal de Educação 

74 

● Explora materiais como argila, barro, massinha de modelar e outros, com variadas 
intenções de criação.  
● Manipula objetos pequenos construindo brinquedos ou jogos e utiliza instrumentos como 
palitos, rolos e pequenas espátulas nas suas produções com destreza cada vez maior.  
● Manuseia diferentes riscadores em suportes e planos variados para perceber suas 
diferenças e registrar suas ideias.  
● Pinta, desenha, rabisca, folheia, modela, constrói, cola à sua maneira, utilizando 
diferentes recursos e dando significados às suas ideias, aos seus pensamentos e 
sensações.  
● Vivencia situações em que é feito o contorno do próprio corpo, nomeando suas partes e 
vestimentas.  
● Participa de jogos e brincadeiras de construção utilizando elementos estruturados ou 
não, com o intuito de montar, empilhar, encaixar e outros.  
● Vira páginas de livros, revistas, jornais e outros com crescente habilidade.  
● Executa habilidades manuais utilizando recursos variados: linha, lã, canudinho, argola e 
outros.  
● Realiza conquistas relacionadas às suas habilidades manuais.  
 
 

Piaget, Jean -Seis estudos da Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo da Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como Prática da 
Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo Infantil em 
creche e pré-escolas: Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo dos jardins 
de Infância 
 
 

 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - 5 anos e 7 meses a 6 anos e 6 meses 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
(EI03CG01) Criar com o corpo formas 
diversificadas de expressão de 
sentimentos, sensações e emoções, 
tanto nas situações do cotidiano quanto 
em brincadeiras, dança, teatro, música.  
  
 

• Vivencia e conduz brincadeiras de esquema corporal, de exploração e a expressão 
corporal diante do espelho, utilizando as diferentes formas de linguagens e percebendo 
suas características específicas.  

• Brinca nos espaços externos e internos com obstáculos que permitem empurrar, 
rodopiar, balançar, escorregar, equilibrar-se, arrastar, engatinhar, levantar, subir, 
descer, passar por dentro, por baixo, saltar, rolar, virar cambalhotas, perseguir, procurar, 
pegar, etc., vivenciando limites e possibilidades corporais.  

• Chuta, pega, manuseia, move e transporta objetos com diferentes características, 
identificando suas propriedades e função social.  

• Utiliza diferentes movimentos e materiais para o cuidado de si percebendo sensações 
corporais.  

• Canta, gesticula e expressa emoções acompanhando músicas e cantigas.  
• Vivencia e promove jogos de imitação e de expressão de sentimentos.  
• Discrimina e nomeia as percepções ao experimentar diferentes sensações 

proporcionadas pelos órgãos dos sentidos.  
• Cria expressões corporais a partir de jogos dramáticos.  

Referencial para a atividade: 

Referencial para o conhecimento do 
professor: 

GALLAHUE, David L.; OZMUN, John 
C.; GOODWAY, Jacqueline D. 
Compreendendo o desenvolvimento 
motor: bebês, crianças, adolescentes e 
adultos. 7 ed. – Porto Alegre: AMGH 
Editora, 2013. Pag. 128 à 291. 

(EI03CG02) Demonstrar controle e 
adequação do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos, escuta e reconto 
de histórias, atividades artísticas, entre 
outras possibilidades.  
 
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, 
olhares e mímicas em brincadeiras, 
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jogos e atividades artísticas como 
dança, teatro e música.  
 

• Adapta seus movimentos às situações proporcionadas nas brincadeiras coletivas, de 
pequenos grupos ou duplas.  

• Participa de conversas em pequenos grupos escutando seus colegas e esperando a sua 
vez de falar.  

• Adequa seus movimentos aos de seus colegas em situações de brincadeiras com o 
ritmo da música ou da dança.  

• Movimenta-se fazendo uso de diferentes movimentos corporais cada vez mais 
complexos.  

• Movimenta-se seguindo orientações dos(as) professores(as), de outras crianças ou 
criando suas próprias orientações.  

• Movimenta-se seguindo uma sequência e adequando-se ao compasso definido pela 
música ou pelas coordenadas dadas por seus colegas em brincadeiras ou atividades 
em pequenos grupos.  

• Valoriza o esforço em adequar seus movimentos corporais aos de seus colegas em 
situações de brincadeiras ou atividades coletivas.  

• Participa e promove situações que envolvam comandos (dentro, fora, perto, longe, em 
cima, embaixo, ao lado, frente, atrás, muito, pouco).  

• Percorre trajetos inventados espontaneamente ou propostos: circuitos desenhados no 
chão, feitos com corda, elásticos, tecidos, mobília e outros limitadores e obstáculos para 
subir, descer, passar por baixo, por cima, por dentro, por fora, na frente, atrás, contornar.  

• Participa e promove brincadeiras de expressão corporal cantadas: “escravos de jó”, 
brincadeiras de roda, “feijão queimado”, “a linda rosa juvenil”, “seu lobo está?”.  

• Movimenta-se nos jogos e brincadeiras: andar e correr de diversas maneiras, saltar e 
gesticular com controle e equilíbrio.  

• Produz sons com diferentes materiais durante brincadeiras, encenações, 
comemorações etc.  

• Sensibiliza-se durante leituras e contações de história.  
• Movimenta-se e deslocar-se com controle e equilíbrio.  
• Realiza jogos e brincadeiras que permitam: andar e correr de diversas maneiras, saltar 

e gesticular.  
• Participa de atividades que desenvolvam noções de proximidade, interioridade, 

lateralidade e direcionalidade.  
• Envolve-se em situações nas quais utilizem criativamente os seus movimentos, 

solucionando problemas relacionados a eles  
• Explora movimentos corporais ao dançar e brincar.  
• Cria movimentos dançando ou dramatizando para expressarem-se em suas 

brincadeiras,  
• Combina seus movimentos com os de outras crianças e explora novos movimentos 

usando gestos, seu corpo e sua voz.  
• Conhece brincadeiras e atividades artísticas típicas de sua cultura local  
• Cria movimentos e gestos ao brincar, dançar, representar etc.  
• Pula, salta, rola, arremessa, engatinha e dança em brincadeiras e jogos.  

 
NISTA-PICOCOLO, Vilma Lení; 
MOREIRA, Wagner Wey. Corpo em 
movimento na Educação Infantil. 1ª 
ed. – São Paulo: Telos, 2012. – 
(Coleção educação física escolar). 
Pág. 41 à 85 e 95 à 187. 
 
Atividades com Circuitos de 
habilidades motoras 
 
Brincadeiras como morto-vivo, 
estátua, brincadeiras com cordas, 
bambolês, bolas, água, balão, massa 
de modelar, etc. 
 
Confecção de brinquedos como bolas 
de meia, biboques de garrafa pet, 
etc...para estimular coordenação 
motora fina e grossa 
 
Música: Boneca de Lata 

Vídeo: Batalha dos Movimentos, 
acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=8e
3MBmvAv0k 

Rotina semanal de saídas da sala de 
aula para parte externa do cmei como 
jardim e parquinho 
 

(EI03CG04) Adotar hábitos de 
autocuidado relacionados à higiene, 
alimentação, conforto e aparência.  
 
(EI03CG05) Coordenar suas 
habilidades manuais no atendimento 
adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8e3MBmvAv0k
https://www.youtube.com/watch?v=8e3MBmvAv0k


PLANO CURRICULAR 
 

 

Leila Busnardo 
Secretária Municipal de Educação 

76 

• Vivencia situações de deslocamento e movimento do corpo fora e dentro da sala.  
• Desloca-se em ambientes livres ou passando por obstáculos.  
• Desloca-se de diferentes modos: andando de frente e de costas, correndo, agachando, 

rolando, saltando etc.  
• Desloca-se de acordo com ritmos musicais: rápido ou lento movimentando-se de forma 

condizente.  
• Participa de jogos de imitação.  
• Vivencia diferentes papéis em jogos e brincadeiras.  
• Dança ao ritmo de músicas.  
• Vivencia brincadeiras e jogos corporais como amarelinha, roda, boliche, maria viola, 

passa lenço, bola ao cesto e outras conhecendo suas regras.  
• Dramatiza situações do dia a dia, músicas ou trechos de histórias.  
• Realiza, de forma independente, ações de cuidado com o próprio corpo — buscar água 

quando sente sede.  
• Identifica e valoriza alguns alimentos saudáveis.  
• Reconhece e faz uso de noções básicas de cuidado consigo mesmo.  
• Alimentar-se com independência.  
• Participa do cuidado dos espaços coletivos da escola, como o banheiro e o refeitório.  
• Conhece hábitos de sua cultura local.  
• Identifica, nomeia e localiza as partes do corpo em si, no outro e em imagens adquirindo 

consciência do próprio corpo desenvolvendo atitudes de cuidados.  
• Realiza ações de higiene: ir ao banheiro, lavar as mãos e escovar os dentes com 

autonomia.  
• Conhece, cuida e utiliza de forma autônoma seu material de uso pessoal.  
• Alimentar-se de modo independente, manuseando os alimentos.  
• Vivencia práticas que desenvolvam bons hábitos alimentares: consumo de frutas, 

legumes, saladas e outros.  
• Entrevista com auxílio do(a) professor(a), profissionais da área da saúde e nutrição  
• Percebe, oraliza e soluciona as necessidades do próprio corpo: fome, frio, calor, sono, 

sede.  
• Manipula objetos de diferentes tamanhos e pesos.  
• Explora materiais com barro, massinha de modelar etc., buscando reproduzir modelos.  
• Modela diferentes formas, de diferentes tamanhos com massinha ou argila  
• Manipula objetos pequenos construindo brinquedos ou jogos e utilizar instrumentos 

como palitos, rolos e pequenas espátulas nas suas produções com cada vez maior 
destreza.  

• Realiza conquistas relacionadas às suas habilidades manuais.  
• Manuseia e nomeia elementos do meio natural e objetos produzidos pelo homem.  
• Pinta, desenha, rabisca, folhea, modela, construi, cola utilizando diferentes recursos à 

sua maneira, dando significados às suas ideias, aos seus pensamentos e sensações.  

Livro: Vovó e o vento quanto 
movimento! Autor: Edna Bueno – 
Editora: Zeus 
 
Livro: O Circo dos amigos, uma 
história e movimento, Autor: Veronica 
Vicenza – Editora: Giostrinho 
 
Livro: As brincadeiras do mundinho 
Autora: Ingrid Biesemeyer 
Bellinghausen – Editora: DCL Difusão 
Cultural 
 
Livro: O Joelho Juvenal, Autor: Ziraldo 
 
Livro: O corpo de Bóris, Autor: Spike 
Gerrel Editora: Ciranda Cultural 
 
Livro: Eu sou Assim e vou te mostrar 
Autor: Heinz Janishsch – Editora: 
 
Video: Quero ver o corpo assim fazer 
– Lu Chamusca (youtube) 
Vygotsky, L. S.A, A formação da 
mente. São Paulo: Martins 
Fontes,1984 – Exemplos de tentativas 
de integração e socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudos da 
Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da 
afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo da 
Infância 
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• Vivencia situações em que é feito o contorno do próprio corpo, nomeando suas partes e 
vestimentas.  

• Manuseia diferentes riscadores em suportes e planos variados para perceber suas 
diferenças e registrar suas ideias.  

• Constrói e participa de jogos de montar, empilhar e encaixar para desenvolver a 
motricidade.  

• Executa atividades manuais utilizando recursos variados: linha, lã, canudinho, argolas e 
outros.  

• Expressa-se por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura, escultura, criando 
produções bidimensionais e tridimensionais.  

• Manuseia livros, revistas, jornais etc. com crescente habilidade.  
• Participa de jogos e brincadeiras de construção: encaixe, quebra-cabeça, construções 

com sucatas e elementos não estruturados.  
 

 
Freire, Paulo – Educação como Prática 
da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo Infantil em 
creche e pré-escolas: Falares e 
Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo dos 
jardins de Infância 
 

 

3.3.3 Campo de experiências “traços, sons, cores e formas” 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Bebês (zero a 1 ano e 6 meses) 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
 
(EI01TS01) Explorar sons produzidos com 
o próprio corpo e com objetos do 
ambiente. 
 

• Explora o próprio corpo, os sons que emite e outras possibilidades 
corporais.  

• Experiencia sons com o corpo: bate palmas, boceja, espirra, bate os pés, 
chora, grita, ri, cochicha e ronca.  

• Explora possibilidades vocais, como produzir sons altos e baixos, agudos e 
graves, fortes e fracos, longos e curtos.  

• Percebe sons do ambiente e na manipulação de objetos no sentido de 
estimular a percepção auditiva.  

• Explora objetos do ambiente que estimulam a percepção auditiva.  
• Explora músicas de diferentes ritmos e estilos.  
• Vivencia histórias e brincadeiras cantadas e dramatizadas.  
• Manuseia e explora diferentes materiais e superfícies com suas respectivas 

sensações, com diferentes possibilidades percebendo as texturas.  
• Produz marcas gráficas em diferentes suportes.  
• Rabisca e pinta à sua maneira.  
• Explora e reconhece diferentes movimentos gestuais ao produzir marcas 

gráficas em diferentes suportes.  
• Explora, observa, mistura e descobre cores.  

Chamada com músicas diversas, exemplo: 
Bom dia Amiguinhoo 
 
Uso de espelho para explorar formas faciais 
 
Orientação para explorar o ambiente de 
convivência do dia a dia no cmei. 
 
Música: sambinha da fralda molhada 
(palavra cantada) 
 
Música: O Sítio do seu Lobato 
 
Vídeo: Minha Chupeta (palavra cantada) 
 
Música: Palma, Palma, Palma, Pé, Pé, Pé 
(Galinha Pintadinha) 

 
(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em 
diferentes suportes, usando instrumentos 
riscantes e tintas. 
 
 
(EI01TS03) Explorar diferentes fontes 
sonoras e materiais para acompanhar 
brincadeiras cantadas, canções, músicas e 
melodias. 
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• Aprecia, manipula e explora obras de arte, ouvindo o professor falar sobre 
seus elementos visuais (forma, espaço, cor, luz, textura, volume, linhas, 
ponto etc.).  

• Experiencia com tintas e instrumentos típicos da região paranaense como 
folhas, sementes, flores, terras de diferentes texturas e cores etc.  

• Percebe o som de diferentes fontes sonoras presentes no dia a dia: buzinas, 
despertador, toque do telefone, sino, apito dentre outros.  

• Percebe os sons e explora diferentes instrumentos musicais acompanhando 
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.  

• Coordena habilidades motoras na exploração de sons.  
• Percebe sons graves, agudos, fortes e fracos, curtos e longos de diferentes 

fontes sonoras.  
• Escuta músicas de diferentes estilos e em diferentes suportes: rádio, CD, 

Computador, DVDs.  
• Experiencia ritmos diferentes produzindo gestos e sons.  
• Percebe vozes gravadas de pessoas conhecidas. 
• Responde virando em direção ao som quando há mais de um estímulo 

sonoro presente.  
• Aprecia produções audiovisuais como musicais, brinquedos cantados, teatro 

de fantoches.  
• Escuta cantigas e músicas folclóricas da região paranaense e outras 

regiões.  
• Escuta e dança músicas de diferentes culturas.  
• Imita e reproduz sonoplastias.  

 

 
Vídeo: Chamada para Bebês (Youtube) 
 
Vygotsky, L. S.A, A formação da mente. São 
Paulo: Martins Fontes,1984 – Exemplos de 
tentativas de integração e socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudos da Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo da Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como Prática da 
Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo Infantil em 
creche e pré-escolas: Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo dos jardins 
de Infância 
 

 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Bebês (1 ano e 7 meses a 2 anos e 6 meses) 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
 
(EI02TS01) Criar sons com materiais, 
objetos e instrumentos musicais, para 
acompanhar diversos ritmos de música.  
 

• Produz, ouve e imita sons com o corpo: bater palmas, estalar os dedos, 
bater os pés, roncar, tossir, espirrar, chorar, gritar, rir, cochichar, etc.  

• Brinca com materiais, objetos e instrumentos musicais.  
• Percebe sons do ambiente e na manipulação de objetos no sentido de 

estimular a percepção auditiva.  
• Ouve, imita e produz sons de alturas e durações variadas com o corpo, 

com instrumentos convencionais ou não e materiais diversos.  
• Imita, inventa e reproduz criações musicais ou explorar novos materiais 

buscando diferentes sons para acompanhar canções que lhes são 
familiares.  

- Chamada para bebês com fotos, músicas e 
vídeos; 

- Uso do espelho para explorar formas faciais 
(auto reconhecimento); 

 
(EI02TS02) Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação (argila, 
massa de modelar), explorando cores, 
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texturas, superfícies, planos, formas e 
volumes ao criar objetos tridimensionais.  
 
 

• Busca adequação dos sons produzidos com os diferentes objetos ou 
instrumentos ao ritmo da música.  

• Conhece instrumentos musicais, objetos ou canções que são típicos da 
cultura local.  

• Escuta músicas da sua cultura local e diferentes culturas.  
• Completa músicas conhecidas com palavras, onomatopeias e outros 

sons.  
• Explora possibilidades vocais e instrumentais, como produzir sons 

baixos, agudos e graves, fortes e fracos, longos e curtos. 
• Manuseia argila e massa de modelar espontaneamente.  
• Cria objetos tridimensionais com argila e massa de modelar a partir de 

seu próprio repertório, explorando diferentes elementos, como forma, 
volume, textura, planos e outros.  

• Manipula jogos de encaixe e de construção, explorando cores, formas, 
texturas, planos e volumes.  

• Manipula materiais de diferentes texturas: lisas, ásperas, macias e 
outras.  

• Explora superfícies com texturas tridimensionais diversas: pedrinhas, 
sementes, algodão, argila e outros.  

• Aprecia obras de arte tridimensionais.  
• Participa da criação de objetos tridimensionais com materiais diversos: 

caixas, embalagens, tecidos, tintas, tampinhas, argila, massa de modelar 
e outros.  

• Conhece objetos e materiais que são típicos da região, comunidade ou 
cultura local.  

• Vivencia situações de cuidado com sua própria produção e a dos 
colegas.  

• Percebe sons da natureza: barulho de água, chuva, canto de pássaro, 
ruídos e sons dos animais, dentre outros.  

• Percebe o som de diferentes fontes sonoras presentes no dia a dia: 
buzinas, despertador, toque do telefone, sino, apito, dentre outros sons.  

• Percebe sons do entorno e estar atento ao silêncio.  
• Percebe sons graves e agudos, fortes e fracos, curtos e longos, 

produzidos pelo corpo, objetos, instrumentos musicais convencionais ou 
não.  

• Manipula e percebe os sons de instrumentos musicais diversos.  
• Ouve músicas de diferentes ritmos e estilos.  
• Ouve, canta, dança músicas de diversas culturas.  
• Participa de brincadeiras cantadas do nosso folclore.  
• Explora possibilidades vocais ao cantar.  

- Orientação do professor para explorar o 
ambiente de convivência no dia a dia no 
CMEI; 

- Música: Sítio do Seu Lobato; 

- Vídeo: Minha Chupeta (palavra cantada); 

- Livro: Primeiro Livro das Cores (Eudicare 
Bebê); 

- Roda de Conversa para estimular os sons 
da fala; 

- Manuseio de brinquedos pedagógicos: 
Blocos lógicos, lego e brinquedos com 
texturas diferentes); 

- Uso de recursos gráficos, utilizando papel 
bobina, caixa de papelão entre outros. 

 
Vídeo: Coloridos (Palavra Cantada)  
 
Livro: Os 3 Porquinhos – Irmãos Grimm 
 
Livro: As gotinhas e o arco-íris (Eunice Branco) 
 
Vygotsky, L. S.A, A formação da mente. São 
Paulo: Martins Fontes,1984 – Exemplos de 
tentativas de integração e socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudos da Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do Amor 
 

 
 
(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes 
sonoras disponíveis no ambiente em 
brincadeiras cantadas, canções, músicas e 
melodias.  
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• Aprecia produções audiovisuais como musicais, brinquedos cantados, 
teatro de fantoches.  

• Ouve a própria voz em gravações ou em músicas interpretadas pelo 
grupo e identificar-se.  

• Produz sonoplastias.  
• Conhece instrumentos ou manifestações culturais que são típicas de sua 

cultura, região ou de outras culturas.  
• Escuta e percebe músicas de diversos estilos musicais, por meio da 

audição de CDs, DVDs, rádio, MP3, computador ou por meio de 
intérpretes da comunidade.  

Montessori, Maria – O Segredo da Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como Prática da 
Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo Infantil em creche e 
pré-escolas: Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo dos jardins de 
Infância 
 

 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Crianças bem pequenas (2 anos e 7 meses a 3 anos e 6 meses) 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
 
(EI02TS01) Criar sons com materiais, 
objetos e instrumentos musicais, para 
acompanhar diversos ritmos de música. 
 

• Brinca com materiais, objetos e instrumentos musicais  
• Cria sons com materiais, objetos e instrumentos musicais.  
• Diferencia sons dos objetos sonoros e dos instrumentos musicais.  
• Busca adequação dos sons produzidos com os diferentes objetos ou instrumentos ao 

ritmo da música  
• Ouve, imita e produz sons de alturas e durações variadas com o corpo, com 

instrumentos convencionais ou não e materiais diversos para acompanhar diversos 
ritmos de música.  

• Participa da construção de instrumentos musicais, utilizando-os para execução 
musical.  

• Explora possibilidades vocais e instrumentos para produzir sons, baixos, agudos e 
graves, fortes e fracos, longos e curtos.  

• Conhece instrumentos musicais, objetos ou canções que são típicos da cultura local.  
• Demonstra gosto ou valorização pela diversidade de produção artística das diferentes 

culturas.  
• Percebe os sons da natureza e reproduzi-los.  
• Completa músicas conhecidas com palavras, onomatopeias e outros sons.  
• Manipula diversos materiais das artes visuais e plásticas explorando os cinco 

sentidos.  
• Explora formas variadas dos objetos para percepção as características das mesmas.  
• Conhece objetos e materiais que são típicos da região, comunidade ou cultura local.  
• Experimenta diversas possibilidades de representação visual bidimensionais e 

tridimensionais.  
• Participa da criação de objetos tridimensionais com materiais diversos: caixas, 

embalagens, tecidos, tintas, tampinhas, argila, massa de modelar e outros.  
• Cria objetos tridimensionais com argila e massa de modelar.  

- Chamada com foto e nome; 

- Uso do espelho para explorar 
formas faciais (auto 
reconhecimento); 

- Uso de objetos e instrumentos 
sonoros (buzina, apito, chocalho, 
pandeiro, tambor, ente outros); 

- Orientação do professor para 
explorar o ambiente de 
convivência no dia a dia no 
CMEI; 

- Vídeo: Coloridos (palavra 
cantata), As Formas 
Geométricas (Gugu Dadá); 

- Livros: Os Três Porquinhos 
(Joseph Jacobs), As gotinha e o 
Arco Íris (Eunice Branco), Bom 
dia Todas as Cores (Ruth 

 
(EI02TS02) Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação (argila, 
massa de modelar), explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, formas e 
volumes ao criar objetos tridimensionais. 
 
 
(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes 
sonoras disponíveis no ambiente em 
brincadeiras cantadas, canções, músicas e 
melodias. 
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• Cria produtos com massa de modelar ou argila a partir de seu próprio repertório, 
explorando diferentes elementos, como forma, volume, textura e etc.  

• Explora superfícies tridimensionais com texturas diversas: pedrinhas, sementes, 
algodão, argila e outros.  

• Manipula materiais de diferentes texturas: lisas, ásperas, macias e outras.  
• Manipula jogos de encaixe e de construção, explorando cores, formas e texturas.  
• Aprecia diferentes imagens e elementos tridimensionais (objetos, revistas, fotos, 

produções coletivas e obras de arte).  
• Cuida e aprecia a sua própria produção e a dos colegas.  
• Explora e reconhece sons familiares.  
• Percebe sons do entorno e está atento ao silêncio.  
• Percebe sons da natureza: barulho de água/ chuva, canto de pássaro, ruídos e sons 

dos animais, dentre outros.  
• Explora e identifica possibilidades sonoras de objetos de seu cotidiano ou de 

instrumentos musicais.  
• Percebe o som de diferentes fontes sonoras presentes no dia a dia: buzinas, 

despertador, toque do telefone, sino, apito dentre outros.  
• Ouve a própria voz em gravações ou em músicas interpretadas pelo grupo e 

identifica-se.  
• Ouve vozes gravadas de pessoas conhecidas cantando.  
• Participa de canções e brincadeiras cantadas apresentadas pelos professores(as) ou 

seus colegas.  
• Reproduz sons ou canções conhecidas e usa em suas brincadeiras.  
• Conhece objetos, canções, instrumentos ou manifestações culturais que são típicas 

de sua cultura, região ou de outras culturas.  
• Aprecia canções e músicas de diferentes culturas.  
• Escutar músicas de diferentes tradições culturais buscando cantar juntos e imita os 

gestos comuns.  
• Explora possibilidades musicais para perceber diferentes sons e ritmos.  
• Reconhece cantigas de roda e suas formas de brincar.  
• Participa de brincadeiras cantadas do nosso folclore.  
• Aprecia produções audiovisuais como musicais, brinquedos cantados, teatro de 

fantoches.  
• Escuta e percebe músicas de diversos estilos musicais, por meio da audição de CDs, 

DVDs, rádio, MP3, computador ou por meio de intérpretes da comunidade. Perceber 
sons graves e agudos, fortes e fracos, curtos e longos, produzidos pelo corpo, 
objetos, instrumentos musicais convencionais ou não.  

• Imita e reproduz sonoplastias.  
• Explora possibilidades vocais ao cantar.  

 

Rocha), As Cores do Mundinho e 
As formas do Mundinho (Ingrid 
Biesemeyer);  

- Atividades com recursos 
gráficos: Tinta, papel, pincel, 
entre outros; 

- Uso e confecção da massinha 
de modelar; 

 
Vygotsky, L. S.A, A formação da 
mente. São Paulo: Martins 
Fontes,1984 – Exemplos de 
tentativas de integração e 
socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudos da 
Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da 
afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do 
Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo da 
Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como 
Prática da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo Infantil 
em creche e pré-escolas: Falares e 
Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo 
dos jardins de Infância 
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DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Crianças bem pequenas (3 anos e 7 meses a 4 anos e 6 meses) 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
 
(EI02TS01) Criar sons com materiais, 
objetos e instrumentos musicais, para 
acompanhar diversos ritmos de música. 
 

• Brinca com materiais, objetos e instrumentos musicais.  
• Percebe e cria sons com o próprio corpo e na manipulação de objetos.  
• Ouve e produz sons com materiais, objetos e instrumentos musicais.  
• Percebe e reconhece os sons da natureza e elementos naturais que podem 

produzir sons.  
• Explora os sons produzidos pelo corpo, por objetos, por elementos da natureza e 

instrumentos, percebendo os parâmetros do som: altura, intensidade, duração e 
timbre.  

• Produz sons com materiais alternativos: garrafas, caixas, pedras, madeira, latas e 
outros.  

• Diferencia sons dos objetos sonoros e dos instrumentos musicais.  
• Explora possibilidades vocais a fim de perceber diferentes sons.  
• Explora novos materiais buscando diferentes sons para acompanhar canções que 

lhes são familiares.  
• Busca adequação dos sons produzidos com os diferentes objetos ou instrumentos 

ao ritmo da música.  
• Imita, inventa e reproduz criações musicais.  
• Conhece instrumentos musicais, objetos ou canções que são típicos da cultura 

local.  
• Demonstra gosto ou valorização pela diversidade de produção artística das 

diferentes culturas.  
• Percebe os sons da natureza e reproduz.  
• Completa músicas conhecidas com palavras, onomatopeias e outros sons.  
• Manipula diversos materiais das artes visuais e plásticas explorando os cinco 

sentidos.  
• Explora formas variadas dos objetos para perceber as características das 

mesmas.  
• Conhece objetos e materiais que são típicos da região, comunidade ou cultura 

local.  
• Experimenta diversas possibilidades de representação visual bidimensionais e 

tridimensionais.  
• Participa da criação de objetos tridimensionais com materiais diversos: caixas, 

embalagens, tecidos, tintas, tampinhas, argila, massa de modelar e outros.  
• Cria objetos tridimensionais com argila e massa de modelar.  
• Cria produtos com massa de modelar ou argila a partir de seu próprio repertório, 

explorando diferentes elementos, como forma, volume, textura e etc.  
• Explora superfícies tridimensionais com texturas diversas: pedrinhas, sementes, 

algodão, argila e outros.  
• Manipula materiais de diferentes texturas: lisas, ásperas, macias e outras.  

- Chamada com foto e nome; 

- Uso do espelho para explorar 
formas faciais (auto 
reconhecimento); 

- Uso de objetos e instrumentos 
sonoros (buzina, apito, chocalho, 
pandeiro, tambor, ente outros); 

- Orientação do professor para 
explorar o ambiente de convivência 
no dia a dia no CMEI; 

- Livros: O Gato Xadrez (Bia Villela), 
Rita Sapeca Arruma as Cores 
(coleção Rita Sapeca, ed. 
Larousse), Bom dia Todas as Cores 
(Ruth Rocha), As Cores do 
Mundinho e As formas do Mundinho 
(Ingrid Biesemeyer);  

- Vídeo: Cantando com o Corpo 
(Mundo da Criança); Magia das 
Cores (Mundo Bita); 

- Música: Estátua, Cabeça, Ombro, 
Joelho e Pé (Xuxa);  

- Brincadeiras: Cobra Cega, Dança 
da Cadeira, Estátua, Vai e Vem, 
entre outros; 

 
(EI02TS02) Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação (argila, 
massa de modelar), explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, formas e 
volumes ao criar objetos tridimensionais. 
 
 
(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes 
sonoras disponíveis no ambiente em 
brincadeiras cantadas, canções, músicas e 
melodias. 
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• Manipula jogos de encaixe e de construção, explorando cores, formas e texturas.  
• Aprecia diferentes imagens e elementos tridimensionais (objetos, revistas, fotos, 

produções coletivas e obras de arte).  
• Cuida e aprecia a sua própria produção e a dos colegas.  
• Explora e reconhece sons familiares.  
• Percebe sons do entorno e está atento ao silêncio.  
• Percebe sons da natureza: barulho de água/ chuva, canto de pássaro, ruídos e 

sons dos animais, dentre outros.  
• Explora e identifica possibilidades sonoras de objetos de seu cotidiano ou de 

instrumentos musicais.  
• Percebe o som de diferentes fontes sonoras presentes no dia a dia: buzinas, 

despertador, toque do telefone, sino, apito dentre outros.  
• Ouve a própria voz em gravações ou em músicas interpretadas pelo grupo e 

identifica-a.  
• Ouve vozes gravadas de pessoas conhecidas cantando.  
• Participa de canções e brincadeiras cantadas apresentadas pelos professores(as) 

ou seus colegas.  
• Reproduz sons ou canções conhecidas e usar em suas brincadeiras.  
• Conhece objetos, canções, instrumentos ou manifestações culturais que são 

típicas de sua cultura, região ou de outras culturas.  
• Aprecia canções e músicas de diferentes culturas.  
• Escuta músicas de diferentes tradições culturais cantando juntos e imitando os 

gestos comuns.  
• Explora possibilidades musicais para perceber diferentes sons e ritmos.  
• Reconhece cantigas de roda e suas formas de brincar.  
• Participa de brincadeiras cantadas do nosso folclore.  
• Aprecia produções audiovisuais como musicais, brinquedos cantados, teatro de 

fantoches.  
• Escuta e percebe músicas de diversos estilos musicais, por meio da audição de 

CDs, DVDs, rádio, MP3, computador ou por meio de intérpretes da comunidade. 
Perceber sons graves e agudos, fortes e fracos, curtos e longos, produzidos pelo 
corpo, objetos, instrumentos musicais convencionais ou não.  

• Imita e reproduz sonoplastias.  
• Explora possibilidades vocais ao cantar.  

- Confecção de Instrumentos 
sonoros, com o auxílio do professor; 

- Uso do teatro como forma de 
criação. 

 
 
Vygotsky, L. S.A, A formação da mente. 
São Paulo: Martins Fontes,1984 – 
Exemplos de tentativas de integração e 
socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudos da 
Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da 
afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo da 
Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como Prática 
da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo Infantil em 
creche e pré-escolas: Falares e 
Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo dos 
jardins de Infância 
 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Crianças bem pequenas (4 anos e 7 meses a 5 anos e 6 meses) 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
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(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por 
materiais, objetos e instrumentos musicais 
durante brincadeiras de faz de conta, 
encenações, criações musicais, festas.  

• Escuta sons do entorno e está atento ao silêncio.  
• Percebe os sons da natureza e reproduz: canto dos pássaros, barulho de 

ventania, som da chuva em brincadeiras, encenações e apresentações.  
• Produz sons com materiais alternativos: garrafas, caixas, pedras, madeira, latas 

e outros durante brincadeiras, encenações, comemorações.  
• Escuta e produz sons com instrumentos musicais.  
• Canta canções conhecidas acompanhando o ritmo com gestos ou com 

instrumentos musicais.  
• Participa de execução musical utilizando instrumentos musicais de uma banda.  
• Explora os sons produzidos pelo corpo, por objetos, por elementos da natureza 

e instrumentos musicais, percebendo os parâmetros do som (altura, 
intensidade, duração e timbre).  

• Participa de brincadeiras cantadas e coreografadas produzindo sons com o 
corpo e outros materiais.  

• Reconhece alguns elementos musicais básicos: frases, partes, elementos que 
se repetem, etc.  

• Explora possibilidades vocais a fim de produzir diferentes sons.  
• Cria sons a partir de histórias (sonoplastia) utilizando o corpo e materiais 

diversos.  
• Dança e cria sons a partir de diversos ritmos.  
• Reconhece canções características que marcam eventos específicos de sua 

rotina ou de seu grupo.  
• Conhece manifestações artísticas, canções ou instrumentos de sua região, 

comunidade, cultura local, nacional ou internacional.  
• Aprecia e valoriza a escuta de obras musicais de diversos gêneros, estilos, 

épocas e culturas, da produção musical brasileira e de outros povos e países.  
• Explora formas variadas dos objetos para perceber as características das 

mesmas e utilizá-las em suas composições.  
• Cria com jogos de encaixe e de construção, explorando cores, formas e 

texturas.  
• Desenha e construir produções bidimensionais e tridimensionais.  
• Experimentar possibilidades de representação visual bidimensional e 

tridimensional, utilizando materiais diversos: caixas, tecidos, tampinhas, 
gravetos, pedrinhas, lápis de cor, giz de cera, papéis etc.  

• Usa materiais artísticos para expressar suas ideias, sentimentos e experiências.  
• Usa uma variedade de materiais artísticos para se expressar.  
• Reconhece as cores presentes na natureza e no dia a dia nomeando-as, com o 

objetivo de fazer a correspondência entre cores e elementos.  
• Experimenta as diversas possibilidades do processo de produção das cores 

secundárias e reconhece-as na natureza, no dia a dia e em obras de arte.  

- Chamada com nome, utilizando a 
oralidade e a escrita; 

- Uso do espelho para explorar formas 
faciais e corporais (auto 
reconhecimento); 

- Uso de objetos e instrumentos 
sonoros (buzina, apito, chocalho, 
pandeiro, tambor, ente outros); 

- Orientação do professor para 
explorar o ambiente de convivência no 
dia a dia no CMEI (traços, cores e 
formas); 

- Livros: O Gato Xadrez (Bia Villela), 
Rita Sapeca Arruma as Cores (coleção 
Rita Sapeca, ed. Larousse), Bom dia 
Todas as Cores (Ruth Rocha), As 
Cores do Mundinho e As formas do 
Mundinho (Ingrid Biesemeyer);  

- Vídeo: Cantando com o Corpo 
(Mundo da Criança); Magia das Cores 
(Mundo Bita); 

- Brincadeiras: Cobra Cega, Dança da 
Cadeira, Estátua, Vai e Vem, entre 
outros; 

- Confecção de Instrumentos sonoros, 
com o auxílio do professor; 

- Uso do teatro como forma de criação. 

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por 
materiais, objetos e instrumentos musicais 
durante brincadeiras de faz de conta, 
encenações, criações musicais, festas.  
 
 
(EI03TS02) Expressar-se livremente por 
meio de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais.  
 
(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do 
som (intensidade, duração, altura e timbre), 
utilizando-as em suas produções sonoras e 
ao ouvir músicas e sons.  
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DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Crianças bem pequenas (5 anos e 7 meses a 6 anos e 6 meses) 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
 
(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por 
materiais, objetos e instrumentos musicais 
durante brincadeiras de faz de conta, 
encenações, criações musicais, festas.  

• Canta canções conhecidas acompanhando o ritmo com gestos ou com 
instrumentos musicais  

• Reconhece canções características que marcam eventos específicos de sua rotina 
ou de seu grupo.  

- Chamada com nome, utilizando a 
oralidade e a escrita; 

• Cria desenhos, pinturas, colagens, modelagens a partir de seu próprio repertório 
e da utilização dos elementos da linguagem das Artes Visuais: ponto, linha, cor, 
forma, espaço e textura.  

• Manipula materiais de diferentes texturas: lisas, ásperas, macias, duras, moles 
etc.  

• Conhece a apreciar artesanato e obras de artes visuais de diferentes técnicas, 
movimentos, épocas, estilos e culturas.  

• Utiliza a investigação que realiza sobre o espaço, as imagens, as coisas ao seu 
redor para significar e incrementar sua produção artística.  

• Conhece e aprecia produções artísticas de sua cultura ou de outras culturas 
regionais, nacionais ou internacionais.  

• Percebe som do entorno e está atento ao silêncio  
• Percebe sons graves e agudos, curtos e longos produzidos pelo corpo, objetos 

e instrumentos musicais.  
• Reconhece, em situações de escuta de música, algumas características dos 

sons.  
• Brinca com a música explorando objetos ou instrumentos musicais para 

acompanhar ritmos.  
• Manipula e percebe os sons de instrumentos sonoros diversos.  
• Explora possibilidades musicais para perceber diferentes sons e ritmos, em 

instrumentos sonoros diversos.  
• Explora, em situações de brincadeiras com música, variações de velocidade e 

intensidade na produção de sons.  
• Dá sequência à música quando a mesma for interrompida.  
• Imita, inventa e reproduz criações musicais.  
• Escuta a própria voz e de outras crianças em gravações.  
• Conhece canções, brincadeiras ou instrumentos musicais que são típicos de 

sua cultura ou de alguma outra cultura que estão conhecendo.  
• Aprecia produções audiovisuais como musicais, brinquedos cantados, teatros 

para reconhecer as qualidades sonoras.  
 

- Música: Estátua, Cabeça, Ombro, 
Joelho e Pé (Xuxa), Aquarela 
(Toquinho); 

 
Vygotsky, L. S.A, A formação da mente. 
São Paulo: Martins Fontes,1984 – 
Exemplos de tentativas de integração e 
socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudos da Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo da Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como Prática da 
Liberdade  
Ferreiro, Emília – O coletivo Infantil em 
creche e pré-escolas: Falares e Saberes 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo dos 
jardins de Infância 
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 • Reconhece alguns elementos musicais básicos: frases, partes, elementos que se 
repetem etc.  

• Manifestações artísticas, canções ou instrumentos de sua região, comunidade, 
cultura local, nacional ou internacional.  

• Aprecia e valoriza a escuta de obras musicais de diversos gêneros, estilos, épocas 
e culturas, da produção musical brasileira e de outros povos e países.  

• Participa de brincadeiras cantadas e coreografadas produzindo sons com o corpo 
e outros materiais.  

• Participa de execução musical utilizando e reconhecendo alguns instrumentos 
musicais de uma banda.  

• Explora possibilidades vocais a fim de produzir diferentes sons.  
• Ouve e produz sons com instrumentos musicais.  
• Percebe os sons da natureza e reproduz: canto dos pássaros, barulho de ventania, 

som da chuva e outros.  
• Explora os sons produzidos pelo corpo, por objetos, por elementos da natureza e 

por instrumentos musicais, percebendo os parâmetros do som (altura, intensidade, 
duração e timbre).  

• Produz sons com materiais alternativos: garrafas, caixas, pedras, madeiras, latas 
e outros.  

• Explora diversos movimentos corporais (danças, imitações, mímicas, gestos, 
expressões faciais e jogos teatrais) intensificando as capacidades expressivas.  

• Escuta sons do entorno e estar atento ao silêncio.  
• Cria sons a partir de histórias utilizando o corpo e materiais diversos.  
• Dança ao som de diversos ritmos.  
• Experimenta diversas possibilidades de representação visual bidimensional e 

tridimensional, utilizando materiais diversos: caixas, tecidos, tampinhas, gravetos, 
pedrinhas, lápis de cor, giz de cera, papéis etc.  

• Explora formas variadas dos objetos para perceber as características das mesmas 
e utiliza-as em suas composições.  

• Aprecia e oraliza sobre diferentes imagens do seu dia a dia.  
• Explora os elementos das artes visuais (ponto, linha e plano) a fim de que sejam 

considerados em suas produções.  

- Uso do espelho para explorar 
formas faciais e corporais (auto 
reconhecimento); 

- Uso de objetos e instrumentos 
sonoros (buzina, apito, chocalho, 
pandeiro, tambor, ente outros); 

- Orientação do professor para 
explorar o ambiente de convivência 
no dia a dia no CMEI (traços, cores e 
formas); 

- Livros: O Gato Xadrez (Bia Villela), 
Rita Sapeca Arruma as Cores 
(coleção Rita Sapeca, ed. Larousse), 
Bom dia Todas as Cores (Ruth 
Rocha), As Cores do Mundinho e As 
formas do Mundinho (Ingrid 
Biesemeyer);  

- Vídeo: Cantando com o Corpo 
(Mundo da Criança); Magia das 
Cores (Mundo Bita); 

- Brincadeiras: Cobra Cega, Dança 
da Cadeira, Estátua, Vai e Vem, 
entre outros; 

- Confecção de Instrumentos 
sonoros, com o auxílio do professor; 

- Uso do teatro como forma de 
criação. 

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por 
materiais, objetos e instrumentos musicais 
durante brincadeiras de faz de conta, 
encenações, criações musicais, festas.  
 
(EI03TS02) Expressar-se livremente por 
meio de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais.  
 
 
(EI03TS02) Expressar-se livremente por 
meio de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais.  
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• Cria desenhos, pinturas, colagens, modelagens a partir de seu próprio repertório e 
da utilização dos elementos da linguagem das Artes Visuais: ponto, linha, cor, 
forma, espaço e textura.  

• Conhece a aprecia artesanato e obras de artes visuais de diferentes técnicas, 
movimentos, épocas, estilos e culturas.  

• Reconhece as cores presentes na natureza e no dia a dia nomeando-as, com o 
objetivo de fazer a correspondência entre cores e elementos.  

• Experimenta as diversas possibilidades do processo de produção das cores 
secundárias e reconhece-as na natureza, no dia a dia e em obras de arte.  

• Desenha e constrói produções bidimensionais e tridimensionais.  
• Usa materiais artísticos para expressar suas ideias, sentimentos e experiências.  
• Usa uma variedade de materiais artísticos para se expressar.  
• Utiliza a investigação que realiza sobre o espaço, as imagens, as coisas ao seu 

redor para significar e incrementar sua produção artística.  
• Conhece e aprecia produções artísticas de sua cultura ou de outras culturas 

regionais, nacionais ou internacionais.  
• Cria com jogos de encaixe e de construção, explorando cores, formas e texturas.  
• Interpreta canções e participa de brincadeiras cantadas para que se estimule a 

concentração, a atenção e a coordenação motora.  
• Manipula e identifica materiais de diferentes texturas: lisas, ásperas, macias, duras, 

moles etc.  
• Explora e cria a partir de diversos materiais: pedrinhas, sementes, algodão, argila 

e outros.  
• Separa objetos por cores, tamanho, forma etc.  

 

- Música: Estátua, Cabeça, Ombro, 
Joelho e Pé (Xuxa), Aquarela 
(Toquinho); 

 
 
Vygotsky, L. S.A, A formação da mente. 
São Paulo: Martins Fontes,1984 – 
Exemplos de tentativas de integração e 
socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudos da Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da 
afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo da 
Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como Prática 
da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo Infantil em 
creche e pré-escolas: Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo dos 
jardins de Infância 
 

 

3.3.4  Campo de experiências “escuta, fala, pensamento e imaginação” 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Bebês (zero a 1 ano e 6 meses) 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
(EI01EF01) Reconhecer quando é 
chamado por seu nome e reconhecer os 
nomes de pessoas com quem convive. 

 
• Reconhece a si mesmo e aos colegas em fotos.  
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(EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir 
a leitura de poemas e a apresentação de 
músicas. 

• Participa de brincadeiras e cantigas típicas de seu território envolvendo os 
nomes das crianças da sua convivência.  

• Vivencia experiência em que outras crianças ou professores e funcionários 
citam seu nome.  

• Responde ao próprio nome olhando ou estendendo o braço para ser pega.  
• Verbaliza, a seu modo, o próprio nome e de outras crianças.  
• Participa situações de escuta de poemas e músicas.  
• Escuta músicas e poemas.  
• Conhece poemas e músicas típicas do Estado do Paraná.  
• Manipula diferentes suportes textuais de músicas e poemas.  
• Participa de jogos e brincadeiras de linguagem que explorem a sonoridade 

das palavras.  
• Ouve a história e observar seus elementos.  
• Desenvolve a atenção para a escuta de histórias.  
• Amplia a capacidade de seleção de sons e direcionamento da escuta.  
• Participa de situações que envolvam a leitura de textos, onde utiliza-se 

diferentes suportes.  
• Explora as histórias, observando o adulto-leitor nos momentos de segurar o 

portador e de virar as páginas.  
• Imita comportamentos do professor ou de seus colegas ao explorar livros.  
• Escuta histórias lidas, contadas com fantoches, representadas em 

encenações, escutadas em áudios e outras situações.  
• Observa e manusear livros com imagens, apontando fotos, figuras ou objetos 

conhecidos em ilustrações.  
• Observa e identificar personagens, elementos e cenários nas narrativas.  
• Explora o nome e a descrição de objetos, personagens, imagens e cenários 

presentes nas histórias.  
• Interage e responder a estímulos do professor, no decorrer das Contações de 

histórias.  
• Amplia o conjunto de palavras conhecidas fazendo uso destas ao oralizar 

sobre as histórias.  
• Conhece e formar um repertório de histórias preferidas.  
• Conhece livros com imagens típicas de seu território que são adequados para 

a faixa etária.  
 

- Chamada: Vídeo Chamada par Bebê 
(YouTube); Livro: Os Três Porquinhos de 
Joseph Jacobs; 

- Brincar de caretas (espelho); 

- Manuseio de diversos tipos de livros 
(pano, borracha); 

- Brincadeiras explorando o ambiente; 

- Recursos de áudio (gravar sons 
produzido pelos bebês). 

Vygotsky, L. S.A, A formação da mente. 
São Paulo: Martins Fontes,1984 – 
Exemplos de tentativas de integração e 
socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudos da Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo da 
Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como Prática 
da Liberdade  
Ferreiro, Emília – O coletivo Infantil em 
creche e pré-escolas: Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo dos 
jardins de Infância 
 

(EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir 
histórias lidas ou contadas, observando 
ilustrações e os movimentos de leitura do 
adulto-leitor (modo de segurar o portador e 
de virar as páginas). 
(EI01EF04) Reconhecer elementos das 
ilustrações de histórias, apontando-os, a 
pedido do adulto-leitor. 
(EI01EF05) Imitar as variações de 
entonação e gestos realizados pelos 
adultos, ao ler histórias e ao cantar 
(EI01EF06) Comunicar-se com outras 
pessoas usando movimentos, gestos, 
balbucios, fala e outras formas de 
expressão. 
(EI01EF07) Conhecer e manipular 
materiais impressos e audiovisuais em 
diferentes portadores (livro, revista, gibi, 
jornal, cartaz, CD, tablet etc.). 
(EI01EF08) Participar de situações de 
escuta de textos em diferentes gêneros 
textuais (poemas, fábulas, contos, 
receitas, quadrinhos, anúncios etc.). 
(EI01EF09) Conhecer e manipular 
diferentes instrumentos e suportes de 
escrita. 

 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Bebês (1 ano e 7 meses a 2 anos e 6 meses) 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
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(EI02EF01) Dialogar com crianças e 
adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões.  
 

 
• Expressa desejos, necessidades e sentimentos por meio de diferentes linguagens, como 

a dança, o desenho, a mímica, a música, a linguagem verbal e a escrita.  
• Interage com outras crianças fazendo uso da linguagem verbal e tentando se fazer 

entender.  
• Reconhece-se quando é chamado e dizer o próprio nome.  
• Reconhece na oralidade o próprio nome e o das pessoas com quem convive.  
• Combina o uso de palavras e gestos para se fazer entender.  
• Responde sim ou não quando questionada.  
• Participa de brincadeiras que estimulem a relação dialógica entre o professor/criança e 

criança/criança.  
• Utiliza palavras e expressões da língua para se comunicar.  
• Combina palavras para se expressar.  
• Amplia o vocabulário utilizado para se expressar.  
• Escutar o outro.  
• Vivencia brincadeiras com outras crianças e professores acompanhando parlendas como 

“janela, janelinha”, “serra, serra, serrador...”, “bambalalão” e outros.  
• Participa de brincadeiras cantadas.  
• Escuta/imita parlendas e participar brincadeiras como corre-cotia produzindo diferentes 

entonações e ritmos.  
• Completa cantigas e músicas com sons e rimas.  
• Participa de brincadeiras de linguagem que exploram a sonoridade das palavras 

percebendo rimas e aliterações.  
• Diverte-se ao brincar com a linguagem, criando sons e reproduzindo rimas e aliterações.  
• Imitar diferentes sons da fala, de animais, barulhos, músicas e outros.  
• Participa de momentos de contação de textos poéticos.  
• Participa de momentos de contação: contos, poesias, fábulas e outros gêneros literários.  
• Escuta e atentar-se a leituras de histórias, poemas, músicas.  
• Participa de momentos de leituras de textos em que o professor realiza a leitura 

apontada.  
• Explora diferentes gêneros textuais, observando ilustrações.  
• Ouve o nome e identificar objetos, pessoas, fotografias, gravuras, palavras e outros 

elementos presentes nos textos.  
• Observa ilustrações dos livros buscando identificar sua relação com o texto lido.  

- Chamada com fotos e inserção 
de grafia, música: Bom dia 
Amiguinho; 

- Recursos de áudio visuais 
(gravar sons e imagens 
produzidos por eles); 

- Roda de Conversa diária; 

- História Branca de Neve e os 
sete Anões de Irmãos Grimm; 

- Manuseio de recursos como: 
chocalhos, tampas, tecidos, entre 
outros; 

- Diferentes suportes para leitura: 
revistas, jornais, gibis e livros 
diversos. 

Vygotsky, L. S.A, A formação da 
mente. São Paulo: Martins 
Fontes,1984 – Exemplos de 
tentativas de integração e 
socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudos da 
Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da 
afetividade 
 

(EI02EF02) Identificar e criar diferentes 
sons e reconhecer rimas e aliterações em 
cantigas de roda e textos poéticos.  
 
(EI02EF03) Demonstrar interesse e 
atenção ao ouvir a leitura de histórias e 
outros textos, diferenciando escrita de 
ilustrações, e acompanhando, com 
orientação do adulto-leitor, a direção da 
leitura (de cima para baixo, da esquerda 
para a direita).  
 
(EI02EF04) Formular e responder 
perguntas sobre fatos da história narrada, 
identificando cenários, personagens e 
principais acontecimentos.  
 

(EI02EF05) Relatar experiências e fatos 
acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou 
peças teatrais assistidos etc.  
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(EI02EF06) Criar e contar histórias 
oralmente, com base em imagens ou temas 
sugeridos.  
 

• Participa de variadas situações de comunicação, escutando as narrativas de histórias e 
acontecimentos.  

• Reconhece personagens das histórias, cenários e identificar alguns acontecimentos.  
• Responde perguntas referentes à história apontando para personagens e cenários.  
• Oraliza o nome de alguns personagens das histórias contadas.  
• Identifica a história pela capa do livro.  
• Formula hipóteses e perguntas simples, a seu modo, sobre fatos, cenários e 

personagens.  
• Identifica características dos personagens das histórias.  
• Participa de variadas situações de comunicação.  
• Expressa-se por meio de balbucios, palavras e frases simples transmitindo suas 

necessidades, desejos, sentimentos e percepção de mundo em relação aos textos e 
recursos audiovisuais observados.  

• Emita sons articulados e gestos observados nos recursos textuais e audiovisuais.  
• Expressa-se verbalmente em conversas, narrações e brincadeiras, ampliando seu 

vocabulário e fazendo uso de estruturas orais que aprimorem suas competências 
comunicativas.  

• Ouve e nomeia objetos, pessoas, personagens, fotografias e gravuras.  
• Identifica histórias a partir de imagens.  
• Oraliza histórias contadas, a seu modo.  
• Participa de situações em que é convidado a contar ou histórias com o apoio de 

imagens, fotos ou temas disparadores.  
• Manipula jornal, revista, livros, cartazes, cadernos de receitas e outros, ouvindo sobre 

seus usos sociais.  
• Ouve e aprecia histórias e outros gêneros textuais, como: poemas, contos, literatura 

popular, lendas, fábulas, parlendas, músicas, etc.  
• Participa de experiências que utilizem como recurso os portadores textuais como fonte 

de informação: revistas, jornais, livros, dentre outros.  
• Participa de situações de escuta envolvendo diferentes gêneros textuais.  
• Vivencia experiências lúdicas em contato com diferentes textos.  
• Tem contato com diferentes suportes textuais observando e manipulando: jornal, livro de 

receitas, revistas, dentre outros.  
• Presencia situações significativas de leitura e escrita  
• Tem contato visual com sua imagem (foto), juntamente com a escrita do nome.  
• Produz marcas gráficas com diferentes suportes de escrita: brochinha, giz de cera, lápis, 

pincel e outros, conhecendo suas funções.  
• Vivencia registros em diferentes suportes: papel, papelão, plástico, dentre outros  
• Manipula revistas, jornais, livros e outros materiais impressos.  

Chalita, Gabriel – Pedagogia do 
Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo 
da Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como 
Prática da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo 
Infantil em creche e pré-escolas: 
Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo 
dos jardins de Infância 
 

(EI02EF07) Manusear diferentes 
portadores textuais, demonstrando 
reconhecer seus usos sociais.  
 

(EI02EF08) Manipular textos e participar de 
situações de escuta para ampliar seu 
contato com diferentes gêneros textuais 
(parlendas, histórias de aventura, tirinhas, 
cartazes de sala, cardápios, notícias etc.).  
 
(EI02EF09) Manusear diferentes 
instrumentos e suportes de escrita para 
desenhar, traçar letras e outros sinais 
gráficos.  
 

 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - 2 anos e 7 meses a 3 anos e 6 meses 
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Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
(EI02EF01) Dialogar com crianças e 
adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões.  
 

• Expressa suas ideias, sentimentos e emoções por meio de diferentes linguagens, como a 
dança, o desenho, a mímica, a música, a linguagem verbal e a escrita.  

• Participa de variadas situações de comunicação.  
• Oraliza sobre suas atividades na instituição ou vivências fora dela.  
• Inicia diálogos estruturados e ter atenção ao escutar o outro.  
• Combina palavras para se expressar usando verbos e adjetivos.  
• Interage com outras pessoas por meio de situações mediadas pelo professor.  
• Responde a pergunta “quem é você?” com o nome e também a outras perguntas 

investigativas.  
• Formula perguntas.  
• Interage com outras crianças fazendo uso da linguagem verbal e tentando se fazer entender.  
• Amplia o vocabulário utilizado para se expressar.  
• Amplia seu vocabulário por meio de músicas, narrativas, poemas, histórias, contos, parlendas, 

rodas de conversas e brincadeiras para desenvolver sua capacidade de comunicação.  
• Levanta hipóteses sobre as situações de aprendizagem que vivencia oralizando suas ideias e 

opiniões.  
• Identifica sons da natureza e de objetos da cultura humana.  
• Utiliza materiais estruturados e não estruturados para criar sons rítmicos ou não.  
• Participa de situações que envolvam cantigas de roda e textos poéticos.  
• Declama poesias, parlendas e brincadeiras como corre-cotia produzindo diferentes 

entonações e ritmos.  
• Cria sons enquanto canta.  
• Participa de brincadeiras de linguagem que também exploram a sonoridade das palavras.  
• Diverte-se ao brincar com a linguagem, criando sons e reconhecendo rimas e aliterações.  
• Participa de situações que desenvolvam a percepção das rimas.  
• Conhece textos poéticos típicos de seu território.  
• Ouve e aprecia histórias, bem como outros textos literários: poemas, parlendas, contos, 

literaturas, lendas, fábulas, músicas etc.  
• Manusea diferentes portadores textuais e ouvir sobre seus usos sociais.  
• Participa de momentos de contação de histórias com base em imagens.  
• Percebe que imagens representam ideias.  
• Observa as ilustrações dos livros buscando identificar sua relação com o texto lido.  
• Faz uso de diferentes técnicas, materiais e recursos gráficos para produzir ilustrações.  

- Chamada com a música 
Bom dia Amiguinho; 

- Roda de conversa diária; 

- Contação de histórias 
como Chapeuzinho 
Vermelho dos Irmãos 
Grimm; 

- Música como uso de 
chocalhos e utensílios: Roda 
Cutia, Pintinho Amarelinho, 
Conheço um Jacaré e 
Palminha Palminha; 

- História: Cachinhos 
Dourados e os Três ursos de 
Irmãos Grimm;  

- Manuseio de recursos 
gráficos (lápis, tinta, pincel, 
giz e outros); 

- Vídeos e livros: a sopa do 
Neném (palavra cantada) e 
a Cesta de Dona Maricota 
(Tatiana Belinky). 

Vygotsky, L. S.A, A 
formação da mente. São 
Paulo: Martins Fontes,1984 

(EI02EF02) Identificar e criar diferentes 
sons e reconhecer rimas e aliterações em 
cantigas de roda e textos poéticos.  
 
(EI02EF03) Demonstrar interesse e 
atenção ao ouvir a leitura de histórias e 
outros textos, diferenciando escrita de 
ilustrações, e acompanhando, com 
orientação do adulto-leitor, a direção da 
leitura (de cima para baixo, da esquerda 
para a direita).  
 
(EI02EF04) Formular e responder 
perguntas sobre fatos da história narrada, 
identificando cenários, personagens e 
principais acontecimentos.  
 

 
(EI02EF05) Relatar experiências e fatos 
acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou 
peças teatrais assistidos etc.  
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EI02EF06) Criar e contar histórias 
oralmente, com base em imagens ou temas 
sugeridos.  
 

• Percebe as características da língua escrita: orientação e direção da escrita.  
• Lê textos memorizados com a ajuda do(a) professor(a), fazendo uso de procedimentos como 

acomanhar o texto com o dedo seguindo da esquerda para a direita.  
• Participa de momentos de leitura de textos em que o professor realiza a leitura apontada 

percebendo que palavras representam ideias.  
• Reconhece cenários de diferentes histórias.  
• Identifica personagens e/ou cenários e descrever suas características.  
• Identifica características dos personagens das histórias.  
• Identifica os personagens principais das histórias nomeando-os.  
• Responde a questionamentos sobre as histórias narradas.  
• Formula hipóteses e perguntas simples, a seu modo, sobre fatos da história narrada, 

personagens e cenários.  
• Ordena partes do texto segundo a sequência da história apoiado por ilustrações  
• Expressa-se verbalmente em conversas, narrações e brincadeiras, ampliando seu vocabulário 

e fazendo uso de estruturas orais que aprimorem suas competências comunicativas.  
• Conhece o conteúdo e o propósito de diferentes mensagens em diversos contextos.  
• Contribui em situações de conversas em grandes e pequenos grupos ou duplas, relatando 

suas experiências pessoais e escutando o relato dos colegas.  
• Reconta histórias, identificando seus personagens e elementos  
• Conta histórias ou acontecimentos oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.  
• Participa de relatos de acontecimentos vividos, observados em histórias, filmes ou peças 

teatrais.  
• Assiste filmes e peças teatrais.  
• Oraliza contextos e histórias contadas, a seu modo.  
• Reconta histórias ao brincar de faz de conta.  
• Participa de situações em que é convidado a contar ou criar histórias com ou sem o apoio de 

imagens, fotos ou temas disparadores.  
• Ouve e nomeia objetos, pessoas, personagens, fotografias e gravuras para ampliar o 

vocabulário.  
• Faz relações entre diferentes histórias conhecidas.  
• Ouve e aprecia histórias e outros gêneros textuais: poemas, contos, literatura popular, lendas, 

fábulas, parlendas, músicas, etc.  
• Manipula jornais, revistas, livros, cartazes, cadernos de receitas e outros ouvindo sobre seus 

usos sociais.  
• Participa de experiências que utilizem como recurso os portadores textuais como fonte de 

informação: revistas, jornais, livros, dentre outros.  
• Conhece diferentes portadores textuais, buscando fazer uso deles segundo seus usos sociais.  
• Folhea livros contando suas histórias para seus colegas em situações de livre escolha.  
• Aprecia e participar de momentos de contação de histórias realizados de diferentes maneiras.  
• Brinca recitando parlendas.  

– Exemplos de tentativas 
de integração e 
socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudos 
da Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito 
da afetividade 
 
Chalita, Gabriel – 
Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O 
Segredo da Infância 
 
Freire, Paulo – Educação 
como Prática da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo 
Infantil em creche e pré-
escolas: Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O 
Pedagogo dos jardins de 
Infância 
 

(EI02EF07) Manusear diferentes 
portadores textuais, demonstrando 
reconhecer seus usos sociais.  
 

(EI02EF08) Manipular textos e participar de 
situações de escuta para ampliar seu 
contato com diferentes gêneros textuais 
(parlendas, histórias de aventura, tirinhas, 
cartazes de sala, cardápios, notícias etc.).  
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• Participa de situações de exploração de portadores de diferentes gêneros textuais em 
brincadeiras ou atividades de pequenos grupos.  

• Participa de situações de escuta envolvendo diferentes gêneros textuais percebendo suas 
funções.  

• Vivencia experiências lúdicas em contato com diferentes textos.  
• Participa de atividades de culinária fazendo uso de livros de receitas etc.  
• Explora o jornal para encontrar informação sobre uma atividade cultura.  
• Manusea diversos suportes textuais percebendo as diferenças entre eles.  
• Identifica suportes e gêneros textuais que sejam típicos de seu território.  
• Presencia situações significativas de leitura e escrita para compreender a sua função social.  
• Reconhece a escrita do seu nome tendo sua foto como apoio.  
• Produz macas gráficas com diferentes suportes de escrita conhecendo suas funções.  
• Concebe seus desenhos como uma forma de comunicação.  
• Registra vivências em diferentes suportes: papel, papelão, plástico, dentre outros.  
• Manipula revistas, jornais, livros e outros materiais impressos para conhecer diferentes 

suportes de escrita.  
• Interage com livros e letras de materiais resistentes e adequados à faixa etária (Ex. Livros de 

banho, letras de madeira e outros). 
 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - 3 anos e 7 meses a 4 anos e 6 meses 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
(EI02EF01) Dialogar com crianças e 
adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões.  
 

 
• Expressa ideias e sentimentos respondendo e formulando perguntas, comunicando suas 

experiências, descrevendo lugares, pessoas e objetos com mediação para a organização do 
pensamento.  

• Participa de variadas situações de comunicação utilizando diversas linguagens.  
• Oraliza sobre suas atividades na instituição.  
• Nomeia objetos, pessoas, fotografias, gravuras.  
• Combina palavras para se expressar usando verbos e adjetivos.  
• Interage com outras pessoas por meio de situações comunicativas mediadas pelo professor.  
• Interage com outras crianças fazendo uso da linguagem verbal e tentando se fazer entender.  
• Amplia o vocabulário utilizado para se expressar.  
• Amplia seu vocabulário por meio de músicas, narrativas, poemas, histórias, contos, parlendas, 

conversas e brincadeiras para desenvolver sua capacidade de comunicação.  
• Levanta hipóteses sobre situações de aprendizagem oralizando ideias e opiniões.  
• Expressa suas ideias, sentimentos e emoções por meio de diferentes linguagens, como a 

dança, o desenho, a mímica, a música, a linguagem verbal e a escrita.  
• Compreende o uso social da linguagem oral e escrita como meio de comunicação e diálogo.  

- Recursos de áudio visuais 
(gravar sons e imagens 
produzidos por eles); 

- Roda de Conversa diária 
(para relatos de fatos e 
interpretação de textos); 

- Recurso: Caixa Mágica 
para reconto de história; 

- Música: a Canoa Virou 
(palavra cantada); 

- Livros: Chapeuzinho 
Amarelo (Chico Buarque), 

(EI02EF02) Identificar e criar diferentes 
sons e reconhecer rimas e aliterações em 
cantigas de roda e textos poéticos.  
 
(EI02EF03) Demonstrar interesse e 
atenção ao ouvir a leitura de histórias e 
outros textos, diferenciando escrita de 
ilustrações, e acompanhando, com 
orientação do adulto-leitor, a direção da 
leitura (de cima para baixo, da esquerda 
para a direita).  
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 • Fala e escutar atentamente em situações do dia a dia para interagir socialmente.  
• Utiliza expressões de cortesia: cumprimentar, agradecer, despedir-se.  
• Identifica sons da natureza e de objetos da cultura humana.  
• Utiliza materiais estruturados e não estruturados para criar sons rítmicos ou não.  
• Participa de situações que envolvam cantigas de roda e textos poéticos.  
• Recita poesias e parlendas criando diferentes entonações e ritmos.  
• Participa da criação de uma música ou um poema.  
• Participa de jogos e brincadeiras de linguagem que exploram a sonoridade das palavras (sons, 

rimas, sílabas, aliteração).  
• Diverte-se ao brincar com a linguagem, criando sons e reconhecendo rimas e aliterações.  
• Participa de brincadeiras que desenvolvam a consciência fonológica.  
• Conhece textos poéticos típicos de seu território.  
• Declama textos poéticos conhecidos nas brincadeiras como corre-cotia, pula corda etc.  
• Ouve e apreciar histórias e outros textos literários: poemas, parlendas, contos, literatura 

popular, cordel, lendas, fábulas, músicas etc.  
• Manuseia diferentes portadores textuais, e ouvir sobre seus usos sociais.  
• Observa ilustrações dos livros buscando identificar sua relação com o texto lido.  
• Reconhece as ilustrações/ figuras de um livro.  
• Percebe que imagens e palavras representam ideias.  
• Diferencia desenho de letra/escrita.  
• Participa de jogos que relacionem imagem e palavras  
• Faz uso de diferentes técnicas, materiais e recursos gráficos para produzir ilustrações.  
• Presencia e participar de situações significativas de leitura e escrita.  
• Percebe as características da língua escrita: orientação e direção da escrita.  
• Ouve e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.  
• Le textos memorizados com a ajuda do professor, fazendo uso de procedimentos como 

acompanhar o texto com o dedo seguindo da esquerda para a direita.  
• Participa de momentos em que o professor realiza leitura apontada.  
• Busca o título da história no índice.  
• Vivencia situações de leitura e escrita tendo o professor como escriba de listas, bilhetes, 

recados, convites, cantigas, receitas e histórias para compreender a função social das mesmas.  
• Gosta de participar de situações em que é convidado a contar ou criar histórias com ou sem o 

apoio de imagens, fotos ou temas disparadores.  
• Ouve e nomear objetos, pessoas, personagens, fotografias e gravuras para ampliar seu 

vocabulário.  
• Oraliza contextos e histórias, a seu modo.  
• Reconta histórias ao brincar de faz de conta.  
• Faz relações entre diferentes histórias conhecidas.  
• Simula leituras por meio de brincadeiras de faz de conta.  
• Dita histórias criadas ou memorizadas ao(à) professor(a).  
• Narra situações do dia-a-dia no sentido de manifestar experiências vividas e ouvidas.  

Cachinhos Dourados e os 
Três Ursos (Irmãos Grimm); 

 

Vygotsky, L. S.A, A 
formação da mente. São 
Paulo: Martins Fontes,1984 
– Exemplos de tentativas 
de integração e 
socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudos 
da Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito 
da afetividade 
 
Chalita, Gabriel – 
Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O 
Segredo da Infância 
 
Freire, Paulo – Educação 
como Prática da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo 
Infantil em creche e pré-
escolas: Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O 
Pedagogo dos jardins de 
Infância 
 

(EI02EF04) Formular e responder 
perguntas sobre fatos da história narrada, 
identificando cenários, personagens e 
principais acontecimentos.  
 
(EI02EF05) Relatar experiências e fatos 
acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou 
peças teatrais assistidos etc.  
 
(EI02EF06) Criar e contar histórias 
oralmente, com base em imagens ou temas 
sugeridos.  
 
(EI02EF07) Manusear diferentes 
portadores textuais, demonstrando 
reconhecer seus usos sociais.  
 
(EI02EF08) Manipular textos e participar de 
situações de escuta para ampliar seu 
contato com diferentes gêneros textuais 
(parlendas, histórias de aventura, tirinhas, 
cartazes de sala, cardápios, notícias etc.).  
 
(EI02EF09) Manusear diferentes 
instrumentos e suportes de escrita 
para desenhar, traçar letras e 
outros sinais gráficos.  
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• Expressa-se verbalmente em conversas, narrações e brincadeiras, ampliando seu vocabulário 
e fazendo uso de estruturas orais que aprimorem suas competências comunicativas.  

• Contribui em situações de conversas em grandes e pequenos grupos ou duplas, relatando suas 
experiências pessoais e escutando o relato dos colegas.  

• Reconta histórias ouvidas, filmes, peças de teatro identificando seus personagens e elementos.  
• Assiste a filmes, peças teatrais e ouvir histórias compreendendo as mensagens principais.  
• Compreende o conteúdo e o propósito de diferentes mensagens em diversos contextos.  
• Relata acontecimentos vividos para outras crianças ou familiares para ampliar sua capacidade 

de oralidade.  
• Pede e atender pedidos, dar e ouvir recados.  
• Reconhece cenários de diferentes histórias.  
• Identifica personagens e/ou cenários e descrever suas características.  
• Identifica características dos personagens das histórias para incrementar cenários e adereços 

em suas brincadeiras de faz de conta.  
• Identifica os personagens principais das histórias, nomeando-os.  
• Responde a questionamentos sobre as histórias narradas.  
• Formula hipóteses e perguntas sobre fatos da história narrada, personagens e cenários.  
• Brinca de imitar alguns personagens.  
• Oraliza sobre fatos e acontecimentos da história ouvida.  
• Ordena partes do texto segundo a sequência da história apoiado por ilustrações  
• Ouve e participa de narrativas com o intuito de compreender o significado de novas palavras e 

ampliar o seu vocabulário.  
• Manuseia e explorar diferentes portadores textuais como: livros, revistas, jornais, cartazes, lista 

telefônica, caderno de receitas, bulas e outros.  
• Conhece portadores textuais, buscando fazer uso deles segundo seus usos sociais.  
• Manuseia diferentes portadores textuais tendo os adultos como referência.  
• Conversa com outras pessoas e familiares sobre o uso social de diferentes portadores textuais.  
• Folheia livros contando suas histórias para seus colegas em situações de livre escolha.  
• Escreve cartas aos seus colegas ou familiares fazendo uso da escrita espontânea.  
• Ouve e apreciar histórias e outros gêneros textuais como, poemas, contos, literatura popular, 

lendas, fábulas, parlendas e músicas percebendo suas funções.  
• Aprecia e participar de momentos de contação de histórias realizados de diferentes maneiras.  
• Participa de situações de exploração de portadores de diferentes gêneros textuais em 

brincadeiras ou atividades de pequenos grupos.  
• Identifica suportes e gêneros textuais que sejam típicos de seu território.  
• Manuseia diversos suportes textuais percebendo as diferenças entre eles.  
• Explora o jornal para encontrar informação sobre uma atividade cultural.  
• Participa de atividades de culinária fazendo uso de livros de receitas etc.  
• Ouve histórias contadas por outras pessoas dentro da instituição: avós, irmãos, pais e outros.  
• Ouve histórias em outros espaços próximos à instituição: praças, bibliotecas, escolas e outros.  
• Brinca recitando parlendas.  
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• Escolher livros de literatura e” lê-los” à sua maneira.  
• Rabisca, pinta, desenha, modela, cola à sua maneira, dando significado às suas ideias, aos 

pensamentos e sensações.  
• Expressa-se utilizando diversos suportes, materiais, instrumentos e técnicas.  
• Produz marcas gráficas com diferentes suportes de escrita (lápis, pincel, giz) e elementos da 

natureza (graveto, carvão, pedra).  
• Utiliza diversos suportes de escrita para desenhar e escrever espontaneamente: cartolina, 

sulfite, craft, livros, revistinhas e outros.  
• Concebe seus desenhos como uma forma de comunicação.  
• Conhece a escrita do seu nome associando símbolos para identificá-los em situações diversas, 

progressivamente.  
• Faz uso de suas garatujas com a intenção de uma comunicação escrita.  
• Faz uso das letras, ainda que de forma não convencional, em seus registros de comunicação.  

 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - 4 anos e 7 meses a 4 anos e 6 meses 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas vivências, por meio 
da linguagem oral e escrita (escrita 
espontânea), de fotos, desenhos e outras 
formas de expressão.  
 

• Expressa-se por meio da linguagem verbal, transmitindo suas necessidades, desejos, ideias e 
compreensões de mundo.  

• Participa de variadas situações de comunicação onde seja estimulada a explicar suas ideias 
com clareza, progressivamente.  

• Comunica-se com diferentes intenções, em diferentes contextos, com diferentes interlocutores, 
respeitando sua vez de falar e escutando o outro com atenção.  

• Oraliza sobre suas atividades na instituição.  
• Expressa oralmente seus sentimentos em diferentes momentos.  
• Interage com outras pessoas por meio de situações mediadas ou não pelo professor.  
• Amplia seu vocabulário por meio de músicas, narrativas (poemas, histórias, contos, parlendas, 

conversas) e brincadeiras para desenvolver sua capacidade de comunicação.  
• Representa ideias, desejos e sentimentos por meio de escrita espontânea e desenhos para 

compreender que aquilo que está no plano das ideias pode ser registrado graficamente.  
• Faz uso da escrita espontânea para comunicar suas ideias e opiniões aos colegas e 

professores(as).  
• Utiliza letras, números e desenhos em suas representações gráficas, progressivamente.  
• Elabora hipóteses sobre a escrita para aproximar-se progressivamente do uso social e 

convencional da língua.  
• Identifica o próprio nome e dos colegas para o reconhecimento dos mesmos em situações da 

rotina escolar.  
• Participa de situações que envolvam cantigas de roda e textos poéticos.  
• Participa de brincadeiras cantadas e cantar músicas de diversos repertórios.  
• Participa de situações de criação e improvisação musical.  

- Roda de Conversa diária 
(para relatos de fatos e 
interpretação de textos); 

- Recursos de áudio visuais 
(gravar contação de 
histórias e dramatização 
produzida pelos alunos); 

- Escrita espontânea com 
uso de recursos gráficos 
(lápis, giz, tinta, pincel, entre 
outros); 

- Uso da caixa mágica 
(estimular a imaginação); 

 - Livros: Chapeuzinho 
Amarelo (Chico Buarque), 
Cachinhos Dourados e os 
Três Ursos (Irmãos Grimm). 

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, 
poemas e canções, criando rimas, 
aliterações e ritmos.  
 
(EI03EF03) Escolher e folhear livros, 
procurando orientar-se por temas e 
ilustrações e tentando identificar palavras 
conhecidas.  
 
(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e 
planejar coletivamente roteiros de vídeos e 
de encenações, definindo os contextos, os 
personagens, a estrutura da história.  
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(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para 
produção de reconto escrito, tendo o 
professor como escriba.  
 

• Conhece poemas, parlendas, trava-línguas e outros gêneros textuais.  
• Declama suas poesias e parlendas preferidas fazendo uso de ritmo e entonação  
• Brinca com os textos poéticos em suas brincadeiras livres com outras crianças.  
• Participa de jogos e brincadeiras de linguagem que exploram a sonoridade das palavras (sons, 

rimas, sílabas, aliteração).  
• Identifica que os textos se dividem em partes e o verso corresponde a uma delas.  
• Reconhece rimas  
• Conhece textos poéticos típicos de seu território.  
• Folheia livros e escolher aqueles que mais gostam para ler em momentos individuais.  
• Escolhe e contar histórias, a sua maneira, para outras crianças.  
• Escolhe livros de sua preferência explorando suas ilustrações e imagens para imaginar as 

histórias.  
• Realiza pseudoleitura.  
• Reconhece as ilustrações/ figuras de um livro.  
• Percebe que imagens e palavras representam ideias.  
• Ordena ilustração e corresponder com o texto.  
• Identifica palavras conhecidas em livros e outros suportes textuais.  
• Localiza no texto o nome dos personagens.  
• Percebe as características da língua escrita: orientação e direção da escrita.  
• Participa de situações de escrita, com a mediação do professor, de listas dos personagens das 

histórias.  
• Folheia livros e outros materiais tendo como referência o modo como outras pessoas fazem.  
• Relaciona fatos da história contada ou lida, com situações do dia a dia.  
• Participa coletivamente da leitura e escrita de listas, bilhetes, recados, convites, cantigas, textos, 

receitas e outros, tendo o professor como leitor e escriba.  
• Manuseia diferentes portadores textuais, e ouvir sobre seus usos sociais.  
• Oraliza sobre fatos e acontecimentos da história ouvida.  
• Relata fatos e ideias com começo, meio e fim.  
• Brinca de imitar alguns personagens.  
• Produz histórias e dramatizá-las.  
• Dramatiza histórias, criando personagens, cenários e contextos.  
• Dramatiza situações do dia a dia e narrativas: textos literários, informativos, trava-línguas, 

cantigas, quadrinhas, notícias e outros.  
• Responde a questionamentos sobre as histórias narradas.  
• Identifica personagens, cenários, trama, sequência cronológica, ação e intenção dos 

personagens.  
• Encontra diálogos memorizados no texto escrito.  
• Dita partes da história ao participar da construção de roteiros de vídeos ou encenações.  
• Envolve-se em situações de pequenos grupos, contribuindo para a construção de roteiros de 

vídeos ou encenações coletivas.  

- Jogos: Memória, dominó, 
circuito com dado, quebra 
cabeça, além de jogos 
eletrônicos. 

Vygotsky, L. S.A, A 
formação da mente. São 
Paulo: Martins Fontes,1984 
– Exemplos de tentativas 
de integração e 
socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudos 
da Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito 
da afetividade 
 
Chalita, Gabriel – 
Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O 
Segredo da Infância 
 
Freire, Paulo – Educação 
como Prática da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo 
Infantil em creche e pré-
escolas: Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O 
Pedagogo dos jardins de 
Infância 
 

 

(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias 
orais e escritas (escrita espontânea), em 
situações com função social significativa.  
 
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre 
gêneros textuais veiculados em portadores 
conhecidos, recorrendo a estratégias de 
observação gráfica e/ou de leitura.  
 
(EI03EF08) Selecionar livros e textos de 
gêneros conhecidos para a leitura de um 
adulto e/ou para sua própria leitura 
(partindo de seu repertório sobre esses 
textos, como a recuperação pela memória, 
pela leitura das ilustrações etc.).  
 
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação 
à linguagem escrita, realizando registros de 
palavras e textos, por meio de escrita 
espontânea.  
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• Interage com autores, artistas, produtores de peças teatrais para compreender como se dá a 
elaboração de roteiros de encenações.  

• Reconta histórias, identificando seus personagens e elementos.  
• Participa da elaboração, criação e reconto de histórias e textos tendo o professor como escriba.  
• Cria e contar histórias ou acontecimentos oralmente, com base em imagens ou temas 

sugeridos.  
• Cria histórias orais e escritas (desenhos), em situações com função social significativa.  
• Identifica personagens, cenários, trama, sequência cronológica, ação e intenção dos 

personagens.  
• Relata situações diversas para outras crianças e familiares para ampliar suas capacidades de 

oralidade.  
• Escuta relatos de outras crianças.  
• Envolve-se em situações de pequenos grupos, contribuindo para a construção de roteiros de 

vídeos ou encenações coletivas.  
• Dita partes da história ao participar da construção de roteiros de vídeos ou encenações.  
• Encontra diálogos memorizados no texto escrito.  
• Participa da elaboração de histórias observando o professor registrar a história recontada.  
• Escuta e nomeia objetos, pessoas, personagens, fotografias e gravuras para ampliar seu 

vocabulário.  
• Oraliza contextos e histórias contadas, a seu modo.  
• Faz uso de expressões da linguagem da narrativa.  
• Cria histórias e representá-las graficamente (desenho) a partir de imagens ou temas sugeridos.  
• Diferencia desenho, letra e número em suas produções espontâneas.  
• Expressa hipóteses a respeito da escrita de letras e números registrando símbolos para 

representar ideias.  
• Produz escritas espontâneas, utilizando letras como marcas gráficas.  
• Le a seu modo, textos literários e seus próprios registros gráficos para outras crianças.  
• Manuseia e explorar diferentes portadores textuais como: livros, revistas, jornais, cartazes, lista 

telefônica, caderno de receitas, bulas e outros.  
• Expressa suas hipóteses sobre “para que servem” os diferentes gêneros textuais como: receita, 

classificados, poesia, bilhete, convite, bula e outros.  
• Escuta explicações sobre para que servem os diferentes suportes textuais: livros, revistas, 

jornais, cartazes, lista telefônica, caderno de receitas e outros.  
• Conversa com outras pessoas e familiares sobre o uso social de diferentes portadores textuais.  
• Faz uso de livros de receitas em situações de brincadeiras de culinária.  
• Busca informações sobre algum tema a ser estudado em livros ou revistas com textos 

informativos, fazendo uso da leitura das fotos ou legendas para se apropriar de informações.  
• Escuta a leitura de diferentes gêneros textuais.  
• Manuseia diferentes portadores textuais imitando adultos.  
• Compreende a escrita por meio do manuseio de livros, revistas e outros portadores de textos e 

da participação em diversas situações nas quais seus usos se fazem necessários.  
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• Reconhece as letras do alfabeto em diversas situações da rotina escolar.  
• Registra o nome e outros textos significativos realizando tentativas de escrita.  
• Compreende como se organiza a escrita em nossa cultura de cima para baixo, da esquerda 

para a direita.  
• Identifica símbolos que representam ideias, locais, objetos e momentos da rotina: a marca do 

biscoito preferido, placa do banheiro, cartaz de rotina do dia etc.  
• Observa o registro textual tendo o professor como escriba.  
• Acompanha a leitura apontada do texto realizada pelo professor.  
• Aprecia e participar de momentos de contação de histórias e de outros gêneros textuais de 

diferentes maneiras.  
• Escuta histórias contadas por outras pessoas dentro da instituição: avós, irmãos, pais e outros.  
• Escuta histórias em outros espaços próximos à instituição: praças, bibliotecas, escolas e outros.  
• Conta, a seu modo, histórias para outras crianças e adultos.  
• Ler à sua maneira diferentes gêneros textuais.  
• Expressa suas opiniões sobre os diferentes textos lidos.  
• Escolhe suportes textuais para observação e pseudoleitura.  
• Cria histórias a partir da leitura de ilustrações e imagens para desenvolver a criatividade e a 

imaginação.  
• Relaciona imagens de personagens e cenários às histórias que pertencem.  
• Narra histórias ouvidas utilizando somente a memória como recurso.  
• Identifica um livro pela leitura do título.  
• Apresenta uma história mostrando a capa do livro, o título e o nome do autor.  
• Le o texto de um poema identificando as palavras que rimam etc.  
• Identifica portadores e gêneros textuais que sejam típicos de seu território.  
• Vivencia experiências que possibilitem perceber a presença da escrita em diferentes ambientes.  
• Compreende a função social da escrita.  
• Vivencia jogos e brincadeiras que envolvam a escrita (forca, bingos, cruzadinhas, etc.) e utilizar 

materiais escritos em brincadeiras de faz de conta.  
• Participa de jogos que relacionem imagem e palavras.  
• Brinca com a sonoridade das palavras, explorando-as e estabelecendo relações com sua 

representação escrita.  
• Utiliza suportes de escrita diversos para desenhar e escrever espontaneamente (cartolina, 

sulfite, craft, livros, revistinhas e outros).  
• Registra suas ideias utilizando desenhos, símbolos e palavras, escritas à sua maneira.  
• Realiza tentativas de escrita com recursos variados e em diferentes suportes.  
• Tem contato com o alfabeto em diferentes situações: brincadeiras, jogos e outros.  
• Escreve o nome próprio e de alguns colegas.  
• Verbaliza suas hipóteses sobre a escrita.  
• Estabelece relação entre grafema e fonema do nome próprio e de algumas palavras estáveis.  
• Produz listas e reproduzir textos memorizados.  
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DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - 5 anos e 7 meses a 6 anos e 6 meses 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas vivências, por meio 
da linguagem oral e escrita (escrita 
espontânea), de fotos, desenhos e outras 
formas de expressão.  
 

• Comunica-se com diferentes intenções, em diferentes contextos, com diferentes 
interlocutores, respeitando sua vez de falar e escutando o outro com atenção.  

• Faz uso da escrita espontânea para comunicar suas ideias e opiniões aos colegas e 
professores(as).  

• Expressa-se por meio da linguagem verbal, transmitindo suas necessidades, desejos, ideias 
opiniões e compreensões de mundo.  

• Participa de variadas situações de comunicação onde seja estimulada a explicar e 
argumentar suas ideias.  

• Participa de situações que envolvam a necessidade de explicar e argumentar suas ideias e 
pontos de vista para desenvolver sua capacidade comunicativa.  

• Interage com outras pessoas por meio de situações mediadas ou não pelo professor.  
• Amplia seu vocabulário por meio de músicas, narrativas (poemas, histórias, contos, 

parlendas, conversas) e brincadeiras para desenvolver sua capacidade de comunicação.  
• Falar e escutar atentamente em situações do dia a dia interagindo socialmente.  
• Expressa oralmente seus sentimentos em diferentes momentos.  
• Oraliza e estimular a sequência lógica sobre suas atividades na instituição.  
• Produz narrativas orais e escritas (desenhos), em situações que apresentem função social 

significativa e organização da sequência temporal dos fatos.  
• Representa ideias, desejos e sentimentos por meio de escrita espontânea e desenhos para 

compreender que aquilo que está no plano das ideias pode ser registrado graficamente.  
• Utiliza letras, números e desenhos em suas representações gráficas.  
• Reconhece e identificar as letras do alfabeto em contexto ao valor sonoro convencional para 

relacionar grafema/fonema.  
• Elabora perguntas e respostas para explicitar suas dúvidas, compreensões e curiosidades 

diante das diferentes situações do dia a dia.  
• Relata e estabelecer sequência lógica para produzir texto escrito, tendo o professor como 

escriba.  
• Elabora hipóteses sobre a escrita para aproximar-se progressivamente do uso social e 

convencional da língua.  
• Identifica o próprio nome e dos colegas para realizar a leitura dos mesmos em situações da 

rotina escolar.  
• Escreve o próprio nome, recorrendo ou não a um referencial.  

- Roda de Conversa diária 
(para relatos de fatos e 
interpretação de textos); 

- Recursos de áudio visuais 
(gravar contação de histórias e 
dramatização produzida pelos 
alunos); 

- Escrita espontânea com uso 
de recursos gráficos (lápis, giz, 
tinta, pincel, entre outros); 

- Assistir, filmes, desenhos 
para estimular a dramatização 
e a imaginação; 

- Manuseio de material escrito 
diversos: livros, revistas, gibis, 
jornais, cartazes, entre outros); 

- Jogos: Memória, dominó, 
circuito com dado, quebra 
cabeça, além de jogos 
eletrônicos. 

Vygotsky, L. S.A, A formação 
da mente. São Paulo: Martins 
Fontes,1984 – Exemplos de 
tentativas de integração e 
socialização 

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, 
poemas e canções, criando rimas, 
aliterações e ritmos.  
 
(EI03EF03) Escolher e folhear livros, 
procurando orientar-se por temas e 
ilustrações e tentando identificar palavras 
conhecidas.  
 
(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e 
planejar coletivamente roteiros de vídeos e 
de encenações, definindo os contextos, os 
personagens, a estrutura da história.  
 

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para 
produção de reconto escrito, tendo o 
professor como escriba.  
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(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias 
orais e escritas (escrita espontânea), em 
situações com função social significativa.  
 

• Registra as ideias e sentimentos por meio de diversas atividades: desenhos, colagens, 
dobraduras e outros.  

• Brinca com os textos poéticos em suas brincadeiras livres com outras crianças.  
• Conhece textos poéticos típicos de seu território.  
• Utiliza materiais estruturados e não estruturados para criar sons rítmicos ou não.  
• Participa de situações que envolvam cantigas de roda e textos poéticos.  
• Reconhece e cria rimas.  
• Ouve poemas, parlendas, trava-línguas e outros gêneros textuais.  
• Participa de jogos e brincadeiras de linguagem que exploram a sonoridade das palavras 

(sons, rimas, sílabas, aliteração).  
• Participa de brincadeiras cantadas e cantar músicas de diversos repertórios.  
• Participa de situações de criação e improvisação musical.  
• Dramatiza situações do dia a dia e brincadeiras cantadas (trava-línguas, cantigas, 

quadrinhas) no sentido de manifestar as experiências vividas e ouvidas.  
• Ordena ilustração e corresponder com o texto.  
• Localiza no texto o nome dos personagens.  
• Escreve lista dos personagens da história.  
• Folheia livros e escolher aqueles que mais gostam para ler em momentos individuais.  
• Manipula, escolher e ler livros de literatura, a sua maneira.  
• Escolhe e conta histórias, a sua maneira, para outras crianças.  
• Escolhe livros de sua preferência explorando suas ilustrações e imagens para imaginar as 

histórias.  
• Identifica palavras conhecidas em livros e outros suportes textuais.  
• Folheia livros e outros materiais tendo como referência o modo como outras pessoas fazem.  
• Relaciona fatos da história contada ou lida, com situações do dia a dia.  
• Participa coletivamente da leitura e escrita de listas, bilhetes, recados, convites, cantigas, 

textos, receitas e outros, tendo o professor como leitor e escriba.  
• Cria e conta histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.  
• Manuseia diferentes portadores textuais e ouvir sobre seus usos sociais.  
• Proporciona momentos de pseudo leitura tendo como parâmetro o comportamento leitor do 

professor.  
• Percebe que imagens e gestos representam ideias.  
• Percebe as características da língua escrita: orientação e direção da escrita.  
• Reconta e dramatiza, a seu modo, histórias contadas.  
• Reconhece as ilustrações/ figuras de um livro.  
• Diferencia desenho de letra/escrita, relacionando à função social.  
• Levanta hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo 

a estratégia de observação gráfica.  
• Identifica personagens, cenários, trama, sequência cronológica, ação e intenção dos 

personagens.  
• Encontra diálogos memorizados no texto escrito.  

 
Piaget, Jean -Seis estudos da 
Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da 
afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia 
do Amor 
 
Montessori, Maria – O 
Segredo da Infância 
 
Freire, Paulo – Educação 
como Prática da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo 
Infantil em creche e pré-
escolas: Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O 
Pedagogo dos jardins de 
Infância 
 

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre 
gêneros textuais veiculados em portadores 
conhecidos, recorrendo a estratégias de 
observação gráfica e/ou de leitura.  
 

(EI03EF08) Selecionar livros e textos de 
gêneros conhecidos para a leitura de um 
adulto e/ou para sua própria leitura 
(partindo de seu repertório sobre esses 
textos, como a recuperação pela memória, 
pela leitura das ilustrações etc.).  
 
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação 
à linguagem escrita, realizando registros de 
palavras e textos, por meio de escrita 
espontânea.  
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• Dita partes da história ao participar da construção de roteiros de vídeos ou encenações.  
• Envolve-se em situações de pequenos grupos, contribuindo para a construção de roteiros 

de vídeos ou encenações coletivas.  
• Reconhece cenários de diferentes histórias e estabelecer relação entre os mesmos.  
• Identifica os personagens das histórias, nomeando-os.  
• Brinca de imitar alguns personagens.  
• Responde a questionamentos sobre as histórias narradas.  
• Oraliza sobre fatos e acontecimentos da história ouvida.  
• Produz histórias e dramatizá-las.  
• Dramatiza histórias, criando personagens, cenários e contextos.  
• Interage com autores, artistas, produtores de peças teatrais para compreender como se dá 

a elaboração de roteiros de encenações  
• Elabora roteiros simples de encenações e vídeos.  
• Relata fatos e ideias com começo, meio e fim.  
• Dramatiza situações do dia a dia e narrativas: textos literários, informativos, trava-línguas, 

cantigas, quadrinhas, notícias.  
• Desenvolve escuta atenta da leitura feita pelo professor, em diversas ocasiões, sobretudo 

nas situações que envolvem diversidade textual para a ampliação de seu repertório 
linguístico.  

• Compreende que a escrita representa a fala.  
• Percebe a diferença entre dizer e ditar.  
• Interessa-se por participar de situações coletivas de criação ou reconto de histórias.  
• Reconta histórias, identificando seus personagens e elementos.  
• Cria e conta histórias ou acontecimentos oralmente, com base em imagens ou temas 

sugeridos.  
• Produzi textos coletivos, tendo o professor como escriba.  
• Relata situações diversas para outras crianças e familiares para ampliar suas capacidades 

de oralidade.  
• Escuta relatos de outras crianças e respeitar sua vez de escuta e questionamento.  
• Participa da elaboração e reconto de histórias e textos.  
• Participa da elaboração de histórias observando o professor registrar a história recontada.  
• Cria histórias orais e escritas (desenhos), em situações com função social significativa.  
• Participa de momentos de criação de símbolos e palavras com o intuito de identificar lugares 

e situações e elementos da rotina.  
• Faze uso de expressões da linguagem da narrativa.  
• Escuta, compreender e nomear objetos, pessoas, personagens, fotografias e gravuras para 

ampliar seu vocabulário.  
• Cria histórias a partir de imagens ou temas sugeridos para desenvolver sua criatividade.  
• Oraliza contextos e histórias contadas, a seu modo.  
• Produz escritas espontâneas, utilizando letras como marcas gráficas.  
• Le a seu modo textos literários e seus próprios registros para outras crianças.  
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• Diferencia desenho, letra e número em suas produções espontâneas.  
• Levanta hipótese em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e/ou 

quantidades por meio da escrita espontânea e convencional.  
• Faz uso de livros de receitas em situações de brincadeiras de culinária.  
• Busca informações sobre algum tema a ser estudado em livros ou revistas com textos 

informativos, fazendo uso da leitura das fotos ou legendas para se apropriar de informações.  
• Escuta a leitura de diferentes gêneros textuais.  
• Manuseia e explorar diferentes portadores textuais como: livros, revistas, jornais, cartazes, 

lista telefônica, caderno de receitas, bulas e outros.  
• Expressa suas hipóteses sobre “para que servem” os diferentes gêneros textuais como: 

receita, classificados, poesia, bilhete, convite, bula e outros.  
• Escuta explicações sobre para que servem os diferentes suportes textuais: livros, revistas, 

jornais, cartazes, lista telefônica, caderno de receitas e outros.  
• Conversa com outras pessoas e familiares sobre o uso social de diferentes portadores 

textuais.  
• Manuseia diferentes portadores textuais imitando adultos.  
• Compreende a escrita por meio do manuseio de livros, revistas e outros portadores de textos 

e da participação em diversas situações nas quais seus usos se fazem necessários.  
• Compreende como se organiza a escrita em nossa cultura de cima para baixo, da esquerda 

para a direita.  
• Identifica as letras do alfabeto em diversas situações da rotina escolar.  
• Registra o nome e outros textos significativos realizando tentativas de escrita.  
• Identifica símbolos que representam ideias, locais, objetos e momentos da rotina: a marca 

do biscoito preferido, placa do banheiro, cartaz de rotina do dia etc.  
• Observa o registro textual tendo o professor como escriba.  
• Acompanha a leitura apontada do texto realizada pelo professor.  
• Atenta-se para a escuta da leitura feita pelo(a) professor(a), em ocasiões variadas, 

sobretudo nas situações de leitura de história e na diversidade textual para a ampliação de 
seu repertório linguístico e observação gráfica das palavras.  

• Identifica um livro pela leitura do título.  
• Apresenta uma história mostrando a capa do livro, o título e o nome do autor.  
• Le o texto de um poema identificando as palavras que rimam etc.  
• Le à sua maneira diferentes gêneros textuais.  
• Identifica portadores e gêneros textuais que sejam típicos de seu território.  
• Aprecia e participa de momentos de contação de histórias realizados de diferentes maneiras.  
• Ouve histórias contadas por outras pessoas dentro da instituição: avós, irmãos, pais e 

outros.  
• Ouve histórias em outros espaços próximos à instituição: praças, bibliotecas, escolas e 

outros.  
• Conta, a seu modo, histórias para outras crianças e professor(a).  
• Expressa suas opiniões sobre os diferentes textos lidos.  
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• Escolhe suportes textuais para observação e pseudo leitura.  
• Cria histórias a partir da leitura de ilustrações e imagens para desenvolver a criatividade e a 

imaginação.  
• Relaciona imagens de personagens e cenários às histórias que pertencem.  
• Utiliza a literatura como possibilidade de sensibilização e ampliação de repertório.  
• Narra histórias ouvidas utilizando somente a memória como recurso.  
• Escuta e aprecia histórias e outros gêneros textuais (poemas, contos, literatura popular, 

lendas, fábulas, parlendas, músicas, etc.).  
• Produz listas e reproduzir textos memorizados.  
• Estabelece relação entre grafema e fonema do nome próprio e de algumas palavras 

estáveis.  
• Aceita o desafio de confrontar suas escritas espontâneas.  
• Conhece e verbaliza nome próprio de pessoas que fazem parte de seu círculo social.  
• Participa de situações que envolvam a escrita do próprio nome e de outras palavras, 

levantando hipóteses.  
• Realiza o traçado das letras.  
• Participa de jogos que relacionem imagem e palavras.  
• Le e escreve o próprio nome e o de outras crianças.  
• Realiza tentativas de escrita do próprio nome e de palavras com diferentes recursos variados 

e em diferentes suportes.  
• Verbaliza suas hipóteses sobre a escrita.  
• Tem contato com o alfabeto em diferentes situações: brincadeiras, jogos e outros.  
• Brinca com a sonoridade das palavras, explorando-as e estabelecendo relações com sua 

representação escrita.  
• Vivencia experiências que possibilitem perceber a presença da escrita em diferentes 

ambientes.  
• Vivencia jogos e brincadeiras que envolvam a escrita (forca, bingos, cruzadinhas, etc.) e 

utilizar materiais escritos em brincadeiras de faz de conta.  
• Produz escritas espontânea de textos tendo a memória como recurso.  
• Utiliza suportes de escrita diversos para desenhar e escrever espontaneamente (cartolina, 

sulfite, kraft, livros, revistinhas e outros.  
• Compreende a função social da escrita.  
• Diferencia letras de números e de outros símbolos escritos.  
• Registra suas ideias utilizando desenhos, símbolos e palavras.  

 

3.3.5 Campo de experiências “espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Bebês (zero a 1 ano e 6 meses) 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
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(EI01ET01) Explorar e descobrir as 
propriedades de objetos e materiais (odor, 
cor, sabor, temperatura). 

• Brinca com objetos e brinquedos de materiais diversos, explorando suas características 
físicas e suas possibilidades: morder, chupar, produzir sons, apertar, lançar, etc.  

• Explora o espaço por meio do corpo e dos sentidos, a fim de perceber odores, cores, 
sabores, temperaturas e outras possibilidades presentes em seu ambiente.  

• Explora espaços construídos e naturais percebendo-os com o corpo.  
• Manuseia e explora objetos naturais e industrializados observando suas formas e 

características.  
• Sente o odor de diferentes elementos.  
• Observa as cores de elementos presentes em seu dia a dia.  
• Experimenta diferentes sabores com o intuito de desenvolver o paladar.  
• Experiencia com diferentes temperaturas: quente/frio/morno.  
• Conhece os alimentos típicos da região ampliando o contato com os alimentos, por 

exemplo, pela consistência: sólidos, pastosos, líquidos ou pelos odores e sabores.  
• Brinca com diferentes materiais percebendo a atividade de mover e remover objetos 

como, tirar e colocar em recipientes, colar e descolar objetos com velcro, dentre outras 
possibilidades.  

• Realiza ações como puxar ou arrastar brinquedos amarrados com barbantes.  
• Participa de atividades que envolvam mistura de corantes ou tinta para que perceba a 

reação.  
• Realiza pintura com diferentes misturas: terra com água, cola com corante, espuma com 

corante, dentre outras possibilidades.  
• Observa e vivencia situações de contato com fenômenos da natureza, exemplo: chuva, 

vento, correnteza etc.  
• Participa ativamente em diferentes experiências da rotina: banho, alimentação, sono, 

atividades diversas e brincadeiras.  
• Interage em diferentes espaços que permitem por meio dos sentidos, a percepção dos 

elementos naturais: água, sol, ar, solo.  
• Percebe a existência de diferentes tipos de seres vivos observando animais e plantas.  
• Explora ambientes naturais para que perceba pequenos animais e insetos.  
• Explora ambientes naturais para que perceba diferentes vegetações.  
• Descobre por meio de seus sentidos, os seres vivos próximos do seu entorno.  
• Identifica as características dos seres vivos, como, por exemplo, tamanho, cheiro, som, 

cores e movimentos das pessoas e animais.  
• Aprecia e manifesta curiosidade frente aos elementos da natureza, se entretendo com 

eles.  
• Percebe o uso da contagem de elementos por meio de diferentes atividades realizadas 

com a mediação do professor.  
• Explora elementos presentes no espaço percebendo suas características e 

possibilidades.  
• Brinca de deslocar elementos em um espaço como, puxar carrinhos amarrados com 

barbante, empurrar carrinhos de boneca ou de supermercados, deslocar materiais de um 
lado para outro.  

- Explorar o espaço: 
mobiliário e decoração para 
observação e adaptação; 

- Atividades envolvendo a 
manipulação de diversos 
materiais e objetos táteis 
como: brinquedos de 
encaixe, cesto de tesouros e 
experimentações; 

- Trabalhar a rotina com 
músicas, imagens, ampliadas 
para estimular o 
desenvolvimento: Bom dia 
amiguinho e A Janelinha; 

- Explorar a quantidade 
através de músicas para que 
haja a interação entre os 
alunos: Os Indiozinhos; 

- Desenvolver relações e 
transformações como: caixa 
de tecidos, objetos para 
estimulação sensorial, 
danças e brincadeiras: 
esconder atrás do pano, 
música, enquanto seu lobo 
não vem (Xuxa). 

Vygotsky, L. S.A, A formação da 
mente. São Paulo: Martins 
Fontes,1984 – Exemplos de 

(EI01ET02) Explorar relações de causa e 
efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e 
remover etc.) na interação com o mundo 
físico. 
(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação 
e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas. 
(EI01ET04) Manipular, experimentar, 
arrumar e explorar o espaço por meio de 
experiências de deslocamentos de si e dos 
objetos. 
(EI01ET05) Manipular materiais diversos e 
variados para comparar as diferenças e 
semelhanças entre eles. 
(EI01ET06) Vivenciar diferentes ritmos, 
velocidades e fluxos nas interações e 
brincadeiras (em danças, balanços, 
escorregadores etc.). 
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• Movimenta-se de forma a explorar os espaços da instituição de forma autônoma e 
participativa.  

• Desloca-se de diferentes formas: engatinhando, andando, rolando, arrastando-se.  
• Lança objetos.  
• Acompanha com os olhos os movimentos dos materiais e usar o corpo para explorar o 

espaço, virando-se para diferentes lados ou rastejando-se.  
• Ajuda a organizar brinquedos e outros objetos nos seus respectivos espaços.  
• Participa de situações que envolvam a resolução de problemas (superar desafios, passar 

por obstáculos e outros).  
• Manipula objetos com formas, cores, texturas, tamanhos e espessuras diferentes.  
• Participa de situações em que o professor nomeia os atributos dos objetos destacando 

semelhanças e diferenças.  
• Percebe objetos com características variadas: leves, pesados, pequenos, grandes, finos, 

grossos, roliços, e suas possibilidades de manuseio.  
• Explora materiais com texturas variadas como: mole, macio, áspero, liso, duro, dentre 

outras.  
• Participa de situações em que o professor relaciona noções de tempo a seus ritmos 

biológicos, para perceber a sequência temporal em sua rotina diária: alimentar-se, 
brincar, descansar, tomar banho.  

• Realiza movimentos corporais na mesma frequência dos ritmos musicais.  
• Realiza brincadeiras que envolvam fluxo e velocidade, como exemplo: serra, serra, 

serrador; bambalalão; dentre outras.  
 

tentativas de integração e 
socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudos da 
Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da 
afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia do 
Amor 
 
Montessori, Maria – O Segredo 
da Infância 
 
Freire, Paulo – Educação como 
Prática da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo 
Infantil em creche e pré-escolas: 
Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O Pedagogo 
dos jardins de Infância 
 

 
 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 2 anos e 6 meses) 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
(EI02ET01) Explorar e descrever 
semelhanças e diferenças entre as 
características e propriedades dos objetos 
(textura, massa, tamanho). 

 
• Brinca com objetos e brinquedos de materiais diversos, explorando suas características físicas e 

possibilidades: morder, chupar, produzir sons, apertar, encher, esvaziar, empilhar, afundar, flutuar, 
soprar, montar, lançar, jogar etc.  

• Observa semelhanças e diferenças entre objetos.  
• Manuseia e explora elementos do meio natural e objetos produzidos pelo homem.  
• Participa de situações misturando areia e água, diversas cores de tinta e explorando elementos da 

natureza como: terra, lama, plantas etc.  
• Manipula, explora e organiza, progressivamente brinquedos e outros materiais realizando 

classificações simples.  

- Explorar o espaço: 
mobiliário e 
decoração para 
observação e 
adaptação; 

- Atividades 
envolvendo a 

(EI02ET02) Observar, relatar e descrever 
incidentes do cotidiano e fenômenos 
naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 
(EI02ET03) Compartilhar, com outras 
crianças, situações de cuidado de plantas 
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e animais nos espaços da instituição e fora 
dela. 

• Explora e descobre as propriedades dos objetos e materiais: odor, cor, sabor, temperatura, 
tamanho.  

• Observa os atributos dos objetos por meio da exploração: grande/pequeno, áspero/liso/macio, 
quente/frio, pesado/leve dentre outras possibilidades.  

• Participa de práticas coletivas nas quais a curiosidade possa ser estimulada a perceber os 
fenômenos da natureza.  

• Observa e descobre diferentes elementos e fenômenos da natureza, ex.: luz solar, chuva, vento, 
dunas, lagoas, entre outros.  

• Percebe os elementos da natureza explorando os espaços externos da instituição.  
• Participa de momentos no ambiente externo em que perceba o calor e a luz solar.  
• Participa de momentos no ambiente externo em que sinta a presença do vento, como por exemplo: 

atividades com bolinha de sabão.  
• Reconhece a importância da água lavando bonecos e outros brinquedos nas atividades de faz de 

conta.  
• Observa a chuva, seu som característico, bem como do fenômeno trovão.  
• Ouve músicas e histórias que envolvem a temática fenômenos da natureza.  
• Oraliza sobre objetos, seres vivos e eventos naturais no ambiente.  
• Observa e conhece animais e plantas percebendo a existência de diferentes tipos de seres vivos.  
• Observa e tem contato com animais e plantas, nomeados pelo professor.  
• Conhece o modo de vida de insetos e animais presentes no dia a dia.  
• Conhece plantas, suas características físicas, habitat e acompanhar seu crescimento.  
• Experimenta em diferentes momentos o contato com elementos naturais em hortas e jardins.  
• Conhece os animais, suas características físicas e habitat.  
• Ouve músicas e histórias que envolvem a temática plantas, animais e meio ambiente.  
• Age, sendo incentivada, a cuidar do meio ambiente: preservar as plantas e não maltratar animais.  
• Conhece os diferentes espaços da escola por meio de explorações que promovam a identificação 

de relações espaciais.  
• Participa de situações realizando comandos: dentro, fora, em cima, embaixo, abaixo, lado, frente, 

atrás e outros.  
• Encontra objetos ou brinquedos desejados nas situações de brincadeiras ou a partir de orientações 

do(a) professor(a) sobre a sua localização.  
• Explora o ambiente da escola considerando a localização de si e de elementos no espaço: frente, 

atrás, entre, em cima, embaixo, dentro, fora e outros.  
• Manipula, experimenta e explora o espaço por meio de experiências de deslocamento de si e dos 

objetos.  
• Posiciona o corpo no espaço considerando ações como: subir, descer, abaixar e outros.  
• Explorar o espaço por meio do corpo e dos sentidos, a fim de perceber formas e limites presentes 

em seu ambiente.  
• Participa de situações que envolvam circuitos onde a criança suba, desça, vá para frente e para 

trás.  

manipulação de 
diversos materiais e 
objetos táteis como: 
brinquedos de 
encaixe, cesto de 
tesouros e 
experimentações, 
caixa surpresa e 
brincadeiras como 
a de locomover a 
criança com uso de 
tapete ou toalhas, 
esconde-esconde e 
pega-pega, para 
melhor interação; 

- Para trabalhar a 
quantidade: 
música, Mariana 
Conta (Galinha 
Pintadinha) e o 
vídeo A arca de Noé 
1,2. 

Vygotsky, L. S.A, A 
formação da mente. 
São Paulo: Martins 
Fontes,1984 – 
Exemplos de 
tentativas de 
integração e 
socialização 
 
Piaget, Jean -Seis 
estudos da Psicologia  
 

(EI02ET04) Identificar relações espaciais 
(dentro e fora, em cima, embaixo, acima, 
abaixo, entre e do lado) e temporais 
(antes, durante e depois). 
(EI02ET05) Classificar objetos, 
considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, forma etc.). 
(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de 
tempo (agora, antes, durante, depois, 
ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, 
depressa, devagar). 
(EI02ET07) Contar oralmente objetos, 
pessoas, livros etc., em contextos 
diversos. 
(EI02ET08) Registrar com números a 
quantidade de crianças (meninas e 
meninos, presentes e ausentes) e a 
quantidade de objetos da mesma natureza 
(bonecas, bolas, livros etc.). 
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• Percebe noções de tempo ao ouvir comandos como: agora, depois e durante e ao observar 
situações da rotina.  

• Identifica os momentos da rotina e/ou conversa sobre os acontecimentos dos dias através do uso 
de expressões temporais como antes, durante e depois.  

• Explora as propriedades físicas e funções dos objetos.  
• Manipula, experimenta e explora o espaço por meio de experiências de deslocamento de si e dos 

objetos.  
• Explora e descobre as propriedades dos objetos e materiais: tamanho, massa, cor, forma, dentre 

outros.  
• Participa de situações em que o professor nomeia os atributos dos objetos destacando 

semelhanças e diferenças.  
• Agrupa os objetos, seguindo critérios: tamanho, peso, forma, cor dentre outras possibilidades.  
• Percebe os atributos dos objetos atentando-se à fala e demonstração do professor: objetos leves e 

pesados, objetos grandes e pequenos, objetos amarelos e azuis.  
• Brinca no espaço externo explorando diversos movimentos corporais e experimentando diferentes 

níveis de velocidades.  
• Participa de atividades de culinária, produções artísticas que envolvam: pintura, experiências com 

argila e outras situações para que adquiram noções do tempo de preparo ou secagem para estar 
pronto.  

• Participa de situações em que o professor relaciona noções de tempo a seus ritmos biológicos, 
para perceber a sequência temporal em sua rotina diária: alimentar-se, brincar, descansar, tomar 
banho.  

• Compreende o agora e o depois nos diferentes momentos do cotidiano de seu grupo. construindo 
referências para apoiar sua percepção do tempo, por exemplo, ao pegar um livro entende-se que é 
o momento de escuta de histórias.  

• Observa o céu, astros, estrelas e seus movimentos (dia e noite), para que percebam a passagem 
do tempo.  

• Participa de brincadeiras envolvendo cantigas, rimas, lendas, parlendas ou outras situações que se 
utilizam de contagem oral e números.  

• Tem contato com números e contagem em situações contextualizadas e significativas, distribuição 
de materiais diversos, divisão de objetos, coleta de objetos, dentre outras situações.  

• Participa de brincadeiras que envolvam a contagem oral.  
• Percebe o uso da contagem por meio de diferentes experiências realizadas oralmente pelo 

professor, para que o estabeleça noções de quantificação, progressivamente como: quadro de 
faltas e presenças.  

• Participa de brincadeiras envolvendo cantigas, rimas, lendas, parlendas ou outras situações que se 
utilizam de contagem oral e envolvam representação numérica.  

• Observa contagens e registros de quantidades realizados pelo professor.  
• Participa de situações de agrupamento de elementos da mesma natureza em quantidades 

preestabelecidas.  
• Participa de situações onde há o registro escrito de músicas e outros textos observando a grafia 

numérica.  

Wallon, Henri – O 
conceito da 
afetividade 
 
Chalita, Gabriel – 
Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – 
O Segredo da 
Infância 
 
Freire, Paulo – 
Educação como 
Prática da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O 
coletivo Infantil em 
creche e pré-escolas: 
Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O 
Pedagogo dos jardins 
de Infância 
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DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Crianças bem pequenas (2 anos e 7 meses a 3 anos e 6 meses) 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
(EI02ET01) Explorar e descrever 
semelhanças e diferenças entre as 
características e propriedades dos objetos 
(textura, massa, tamanho).  
 

 
• Brinca com objetos e brinquedos de materiais diversos, explorando suas características físicas e 

possibilidades: morder, chupar, produzir sons, apertar, encher, esvaziar, empilhar, fazer afundar, 
flutuar, soprar, montar, construir, lançar, jogar etc.  

• Manuseia elementos do meio natural e objetos produzidos pelo homem.  
• Observa e nomeia alguns atributos dos objetos que exploram.  
• Explora e identifica semelhanças e diferenças entre objetos.  
• Manipula, explora e organiza progressivamente brinquedos e outros materiais descrevendo 

semelhanças e diferenças e fazendo classificações simples.  
• Percebe e oraliza semelhanças e diferenças entre objetos por meio da observação e manuseio: 

grande/pequeno, áspero/liso/macio, quente/frio, pesado/leve dentre outras possibilidades.  
• Participa de situações misturando areia e água, diversas cores de tinta e explorando elementos da 

natureza como: terra, lama, plantas etc.  
• Participa de práticas coletivas nas quais a curiosidade possa ser estimulada a perceber os elementos 

e fenômenos da natureza.  
• Percebe os elementos da natureza explorando os espaços externos da unidade.  
• Observa fenômenos da natureza como chuva, vento, luz solar e sombra.  
• Participa de momentos no ambiente externo em que perceba o calor e a luz solar.  
• Participa de momentos no ambiente externo em que sinta a presença do vento, como por exemplo: 

atividades com móbile e bolinha de sabão.  
• Observa a chuva, seu som característico, bem como do fenômeno trovão.  
• Vivencia e reconhece os fenômenos atmosféricos: chuva, sol, vento, nuvem etc.  
• Faze observações simples para descoberta de diferentes elementos e fenômenos da natureza ex.: 

luz solar, chuva, vento, dunas, lagoas, entre outros.  
• Realiza investigações simples para descobrir porque as coisas acontecem e como funcionam.  
• Fala sobre o que se está vendo e o que está acontecendo, descrevendo mudanças em objetos, seres 

vivos e eventos naturais no ambiente.  
• Conhece fenômenos naturais típicos de sua região.  
• Usa uma variedade de ferramentas para explorar o mundo e aprender como as coisas funcionam.  
• Ouve músicas e histórias que envolvem a temática fenômenos da natureza.  
• Reconhece a importância da água lavando bonecos e outros brinquedos nas atividades de faz de 

conta.  
• Identifica, pela exploração e observação, características que diferenciam os seres vivos de outros 

elementos e materiais de seu meio.  
• Observa e conhece animais e plantas percebendo a existência de diferentes tipos de seres vivos.  

- Explorar o espaço: 
mobiliário e 
decoração para 
observação e 
adaptação; 

- Trabalhar o tempo 
através da rotina 
com música, 
observação do dia a 
dia (dia/noite, 
sol/chuva, frio/calor) 
e sentimentos 
através de vivência: 
Música/vídeo Sol e 
Chuva e Chuva 
Chove (Mundo Bita); 

- Valorizar 
associação de 
objetos e a 
contagem oral com o 
auxílio do professor: 
atividades com caixa 
de papelão, fitas, 
bambolês e outros 

(EI02ET02) Observar, relatar e descrever 
incidentes do cotidiano e fenômenos 
naturais (luz solar, vento, chuva etc.).  
 
(EI02ET03) Compartilhar, com outras 
crianças, situações de cuidado de plantas e 
animais nos espaços da instituição e fora 
dela.  
 
 
(EI02ET04) Identificar relações espaciais 
(dentro e fora, em cima, embaixo, acima, 
abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, 
durante e depois).  
 
(EI02ET05) Classificar objetos, 
considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, forma etc.).  
 
(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de 
tempo (agora, antes, durante, depois, 
ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, 
depressa, devagar).  
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(EI02ET07) Contar oralmente objetos, 
pessoas, livros etc., em contextos diversos.  
 

• Observa e tem contato com animais e plantas, nomeados pelo professor.  
• Conhece os animais, suas características físicas e habitat.  
• Explora o modo de vida de insetos e animais presentes no dia a dia.  
• Observa, imita e nomeia algumas particularidades dos animais.  
• Conhece plantas e acompanha seu crescimento.  
• Experimenta em diferentes momentos o contato com elementos naturais em hortas e jardins.  
• Age, sendo incentivada, de forma a cuidar do meio ambiente: preservar as plantas, não maltratar 

animais.  
• Ouve músicas e histórias que envolvem a temática plantas, animais e meio ambiente.  
• Explora o espaço por meio do corpo e dos sentidos, a fim de perceber formas e limites presentes em 

seu ambiente.  
• Realiza circuitos subindo, descendo, andando para frente, para trás, dentre outras possibilidades  
• Conhece os diferentes espaços da escola por meio de explorações que promovam a identificação de 

relações espaciais.  
• Explora o ambiente da escola considerando a localização de si e de elementos no espaço.  
• Manipula, experimenta e explora o espaço por meio de experiências de deslocamento de si e dos 

objetos.  
• Encontra objetos ou brinquedos desejados nas situações de brincadeiras ou a partir de orientações 

do(a) professor(a) sobre a sua localização.  
• Posiciona o corpo no espaço: vem até aqui. Vamos subir? Você quer descer?  
• Participa de situações realizando comandos: dentro, fora, em cima, embaixo, ao lado, frente, atrás, 

etc.  
• Identifica os momentos da rotina ou conversar sobre os acontecimentos dos dias através do uso de 

expressões temporais como antes, durante e depois.  
• Percebe noções de tempo ao compreender comandos como: agora, depois e durante em situações 

rotineiras: depois do lanche vamos escovar os dentes; durante a brincadeira vamos comer uma fruta; 
antes de ir ao parque precisamos arrumar a sala).  

• Explora objetos pessoais e do meio em que vive conhecendo suas características, propriedades e 
função social para que possa utilizá-los de forma independente de acordo com suas necessidades.  

• Manipula objetos de diferentes formas, a fim de observar diferenças e semelhanças entre eles.  
• Participa de situações em que o professor nomeia os atributos dos objetos destacando semelhanças 

e diferenças.  
• Explora e descobre as propriedades dos objetos e materiais: tamanho, peso, forma, cor, dentre outras 

possibilidades.  
• Relaciona e compara objetos observando suas propriedades.  
• Observa e compara com seus pares as diferenças entre altura.  
• Usa seus conhecimentos sobre os atributos de diferentes objetos para selecioná-los segundo suas 

intenções.  
• Agrupa os objetos, seguindo critérios mediados pelo professor: tamanho, cor, peso, forma, dentre 

outras possibilidades.  

objetos de 
transformação. 

Vygotsky, L. S.A, A 
formação da mente. 
São Paulo: Martins 
Fontes,1984 – 
Exemplos de 
tentativas de 
integração e 
socialização 
 
Piaget, Jean -Seis 
estudos da Psicologia  
 
Wallon, Henri – O 
conceito da 
afetividade 
 
Chalita, Gabriel – 
Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – O 
Segredo da Infância 
 
Freire, Paulo – 
Educação como 
Prática da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O 
coletivo Infantil em 
creche e pré-escolas: 
Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O 
Pedagogo dos jardins 
de Infância 
 

(EI02ET08) Registrar com números a 
quantidade de crianças (meninas e 
meninos, presentes e ausentes) e a 
quantidade de objetos da mesma natureza 
(bonecas, bolas, livros etc.).  
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• Percebe os atributos dos objetos atentando-se à fala e demonstração do professor: objetos leves e 
pesados, objetos grandes e pequenos, objetos amarelos e azuis.  

• Participa dos momentos de organização dos brinquedos da sala usando seus atributos para agrupá-
los.  

• Brinca no espaço externo explorando diversos movimentos corporais e experimentando diferentes 
níveis de velocidades.  

• Participa de situações em que o adulto relaciona noções de tempo a seus ritmos biológicos, para 
perceber a sequência temporal em sua rotina diária: alimentar-se, brincar, descansar, tomar banho.  

• Compreende o agora e o depois nos diferentes momentos do cotidiano de seu grupo construindo 
referências para apoiar sua percepção do tempo, por exemplo, ao pegar um livro entende-se que é 
o momento de escuta de histórias.  

• Desenvolve noções de tempo: agora, depois, antes, amanhã, ontem, hoje, depressa, devagar, lento, 
rápido através de atividades que estimulem a percepção: andar em ritmos diferentes, planejar o que 
farão amanhã, relembrar atividades realizadas ontem etc.  

• Participa de atividades de culinária, produções artísticas que envolvam: pintura, experiências com 
argila e outras situações para que percebam a importância do tempo para esperar de preparo ou 
secagem para estar pronto.  

• Observa o céu, astros, estrelas e seus movimentos (dia e noite), para que percebam a passagem do 
tempo.  

• Explora diferentes instrumentos de nossa cultura que usem número, grandezas e medidas de tempo, 
em contextos significativos, como: calendário, termômetro, balança, relógio, ampulheta, ábaco, 
calculadora etc.  

• Perceber o uso da contagem por meio de diferentes atividades realizadas oralmente pela professora, 
para que o estabeleça noções quantificação.  

• Participa de brincadeiras que envolvam cantigas, rimas, lendas e ou parlendas que envolvam a 
recitação da sequência numérica.  

• Realiza contagem oral durante brincadeiras.  
• Manipula, explora, organiza brinquedos e outros materiais em agrupamentos de até 5 elementos e ir 

aumentando gradativamente.  
• Tem contato com números, identificá-los e usá-los nas diferentes práticas sociais em que se 

encontram.  
• Participa de situações que envolvam o registro de quantidades de forma convencional e não 

convencional em jogos, brincadeiras e situações do cotidiano.  
• Participa de jogos que envolvam números como boliche, jogos cantados como parlendas e outros.  
• Percebe os números em diferentes objetos da nossa cultura que possibilitem usar e pensar sobre o 

número em contextos significativos como: relógio, telefone, calendário etc.  
• Participa de situações onde há a observação do registro escrito de números para que se observe a 

grafia.  
• Participa de situações de agrupamento de elementos da mesma natureza em quantidades 

preestabelecidas.  
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DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Crianças bem pequenas (3 anos e 7 meses a 4 anos e 6 meses) 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
(EI02ET01) Explorar e descrever 
semelhanças e diferenças entre as 
características e propriedades dos objetos 
(textura, massa, tamanho).  
 

 
• Brinca com objetos e brinquedos de materiais diversos, explorando suas características físicas e 

possibilidades: morder, chupar, produzir sons, apertar, encher, esvaziar, empilhar, afundar, flutuar, 
soprar, montar, construir, lançar, jogar etc.  

• Explora objetos pessoais e do meio em que vive conhecendo suas características, propriedades e 
função social para que possa utilizá-los de forma independente de acordo com suas necessidades.  

• Descreve objetos em situações de exploração ou em atividades de trios ou pequenos grupos, 
apontando suas características, semelhanças e diferenças. Identificar semelhanças e diferenças entre 
objetos.  

• Observa e nomear alguns atributos dos objetos que exploram.  
• Observa objetos produzidos em diferentes épocas e por diferentes grupos sociais a fim de perceber 

algumas características dos mesmos.  
• Manipula objetos e brinquedos explorando características, propriedades e possibilidades associativas 

(empilhar, rolar, transvasar, encaixar).  
• Manipula, explorar, comparar, organizar, sequenciar e ordenar diversos materiais.  
• Realiza classificação em diferentes situações de acordo com critérios: tamanho, forma, cor, peso, altura 

percebendo semelhanças e diferenças nos objetos.  
• Observa no meio natural e social as formas geométricas, percebendo diferenças e semelhanças entre 

os objetos no espaço, em situações diversas.  
• Participa de situações que envolvam a contagem de peso, unidades de medida, de massa e tamanho.  
• Participa de situações misturando areia e água, diversas cores de tinta e explorando elementos da 

natureza como: terra, lama, plantas etc.  
• Faz observações e descobrir diferentes elementos e fenômenos da natureza ex.: luz solar, chuva, 

vento, dunas, lagoas, entre outros.  
• Tem contato com fenômenos naturais por meio de diferentes recursos e experiências.  
• Conhece fenômenos e mistérios da natureza.  
• Experimenta sensações físicas, táteis sobre os fenômenos da natureza.  
• Realiza investigações simples usando uma variedade de ferramentas para explorar o mundo e 

aprender porque as coisas acontecem e como funcionam.  
• Fala sobre o que se está vendo e o que está acontecendo, descrevendo mudanças em objetos, seres 

vivos e eventos naturais no ambiente.  
• Conhece fenômenos naturais típicos de sua região.  
• Observa o céu em diferentes momentos do dia.  
• Percebe os elementos e características do dia e da noite.  
• Observa experimentos e relatar sobre: o vento, a chuva, a luz do sol e outros.  
• Experiencia simulações do dia e da noite com presença e ausência de luz e sol/lua.  

- Explorar o 
espaço: o que tem 
dentro de cada 
sala, como 
organizar cada o 
pertence em seu 
lugar; 

- Trabalhar o 
tempo através da 
rotina com música, 
observação do dia 
a dia (dia/noite, 
sol/chuva, 
frio/calor) e 
sentimentos 
através de 
vivência: Música 
Bom dia amiguinho 
e A Janelinha, 
livro: Meu dia, 
Manhã, Tarde e 
Noite de Lisa 
Bullard; 

- Realiza 
associação de 
objetos na relação 
com os números, 

(EI02ET02) Observar, relatar e descrever 
incidentes do cotidiano e fenômenos 
naturais (luz solar, vento, chuva etc.).  
 
(EI02ET03) Compartilhar, com outras 
crianças, situações de cuidado de plantas e 
animais nos espaços da instituição e fora 
dela.  
 
(EI02ET04) Identificar relações espaciais 
(dentro e fora, em cima, embaixo, acima, 
abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, 
durante e depois).  
 
(EI02ET05) Classificar objetos, 
considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, forma etc.).  
 
(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de 
tempo (agora, antes, durante, depois, 
ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, 
depressa, devagar).  
 
(EI02ET07) Contar oralmente objetos, 
pessoas, livros etc., em contextos diversos.  
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(EI02ET08) Registrar com números a 
quantidade de crianças (meninas e 
meninos, presentes e ausentes) e a 
quantidade de objetos da mesma natureza 
(bonecas, bolas, livros etc.).  
 

• Participa da construção de maquetes de sistema solar utilizando materiais diversos  
• Pesquisa sobre diversos fenômenos naturais e físicos.  
• Explora o efeito da luz por meio da sua presença ou ausência (luz e sombra).  
• Conhece o relógio solar e suas características.  
• Explora os quatro elementos: terra, fogo, ar e água, de várias formas.  
• Expressa suas observações pela oralidade e registros  
• Faz registros por meio de desenhos, fotos e relatos.  
• Participa de experiências coletivas nas quais a curiosidade sobre as plantas e os animais sejam 

instigadas.  
• Levanta hipóteses e busca conhecimentos sobre o desenvolvimento, características e habitat das 

plantas e animais.  
• Ouve músicas e histórias que envolvem a temática plantas, animais e meio ambiente.  
• Observa, imita e nomeia algumas particularidades dos animais.  
• Observa animais no ecossistema, modos de vida, cadeia alimentar, características físicas e outras 

peculiaridades.  
• Vivencia momentos de cuidado com animais que não oferecem riscos.  
• Participa da construção de aquários, terrário, minhocário e outros espaços para observação, 

experimentação e cuidados com os animais.  
• Conhece doenças transmitidas por animais, insetos e formas de prevenção.  
• Ter contato com plantas percebendo suas partes e funções.  
• Participa da construção de hortas, jardins, sementeiras, estufas e outros espaços para observação, 

experimentação e cuidado com as plantas.  
• Responsabiliza-se pelo cultivo e cuidado com as plantas.  
• Participa de situações que envolva compostagem.  
• Coleta e seleciona o lixo para preservar a flora e a vida animal.  
• Participa de situações de cuidado com o meio ambiente, preservação de plantas, cuidado com animais, 

separação de lixo, economia de água e outros.  
• Visita áreas de preservação ambiental.  
• Conhece os diferentes espaços da escola por meio de explorações que promovam a identificação de 

relações espaciais.  
• Explora o espaço escolar e do entorno, identificando a localização de seus elementos.  
• Realiza circuitos subindo, descendo, andando para frente, para trás, dentre outras possibilidades.  
• Encontra objetos ou brinquedos desejados nas situações de brincadeiras ou a partir de orientações do 

professor sobre a sua localização.  
• Participa de situações em que execute comandos: dentro, fora, perto, longe, em cima, embaixo, ao 

lado, entre, dentre outras possibilidades.  
• Participa de situações diversas dentro e fora da sala que envolvam as noções topológicas  
• Percebe situações de relação temporal: antes, durante e depois em situações rotineiras: depois do 

lanche vamos escovar os dentes... durante a brincadeira vamos comer uma fruta… antes de ir ao 
parque precisamos arrumar a sala.  

• Identifica os momentos da rotina.  

com jogos em 
atividades 
diferenciadas 
pelos professores: 
objetos na mala, 
músicas: Mariana 
Conta (Galinha 
Pintadinha), Os 
números (Xuxa); 

- Trabalhar 
atividades 
relacionadas às 
Estações do Ano. 

Vygotsky, L. S.A, A 
formação da mente. 
São Paulo: Martins 
Fontes,1984 – 
Exemplos de 
tentativas de 
integração e 
socialização 
 
Piaget, Jean -Seis 
estudos da 
Psicologia  
 
Wallon, Henri – O 
conceito da 
afetividade 
 
Chalita, Gabriel – 
Pedagogia do Amor 
 
Montessori, Maria – 
O Segredo da 
Infância 
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• Conversa sobre os acontecimentos dos dias fazendo uso de expressões temporais como antes, 
durante e depois.  

• Explora o contato com o calendário.  
• Explora objetos pessoais e do meio em que vive conhecendo suas características, propriedades e 

função social para que possa utilizá-los de forma independente de acordo com suas necessidades.  
• Usa seus conhecimentos sobre os atributos de diferentes objetos para selecioná-los segundo suas 

intenções.  
• Identifica objetos no espaço, fazendo relações e comparações entre eles ao observar suas 

propriedades de tamanho (grande, pequeno, maior, menor) de peso (leve, pesado) dentre outras 
características (cor, forma, textura).  

• Explora e faz comparações entre diferentes materiais fazendo referência ao tamanho, peso, cor, forma 
etc.  

• Organiza materiais e brinquedos em caixas de acordo com critérios definidos.  
• Percebe semelhanças e diferenças, comparar, classificar e organizar os objetos seguindo alguns 

critérios estabelecidos, como cor, forma, peso, tamanho, material, uso etc.  
• Nomeia os atributos dos objetos destacando semelhanças e diferenças.  
• Brinca no espaço externo explorando diversos movimentos corporais e experimentando diferentes 

níveis de velocidades.  
• Compreende o agora e o depois nos diferentes momentos do cotidiano de seu grupo.  
• Participa de rodas de conversa relatando sobre suas rotinas.  
• Participa da elaboração de cartazes com a rotina diária da turma.  
• Reconhece a rotina da sala de aula compreendendo a sequência dos fatos de modo a adquirir maior 

independência, autonomia e atuar de forma a prever as próximas ações.  
• Relaciona noções de tempo a seus ritmos biológicos, para perceber a sequência temporal em sua 

rotina diária: alimentar-se, brincar, descansar, tomar banho.  
• Compreende o agora e o depois nos diferentes momentos do cotidiano de seu grupo construindo 

referências para apoiar sua percepção do tempo, por exemplo, ao pegar um livro entende-se que é o 
momento de escuta de histórias.  

• Utiliza conceitos básicos de tempo em situações do dia-a-dia: amanhã vamos visitar uma outra turma 
da escola; vamos andar bem devagar até o pátio; qual história ouvimos ontem? e outras possibilidades 
que envolvam noções de tempo.  

• Participa de atividades de culinária, produções artísticas que envolvam: pintura, experiências com 
argila e outras situações para que percebam a importância do tempo para esperar de preparo ou 
secagem para estar pronto.  

• Explora diferentes instrumentos de nossa cultura que usem número, grandezas e medidas de tempo, 
em contextos significativos que permitam pensar e experienciar medidas de tempo como: calendário, 
relógio, ampulheta e etc.  

• Observa o céu, astros, estrelas e seus movimentos (dia e noite), para que percebam a passagem do 
tempo.  

• Percebe o uso da contagem por meio de diferentes atividades realizadas oralmente pela professora, 
para que o estabeleça noções de quantificação.  

• Participa de brincadeiras ou rodas de cantigas que envolvam a recitação da sequência numérica.  

Freire, Paulo – 
Educação como 
Prática da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O 
coletivo Infantil em 
creche e pré-
escolas: Falares e 
Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – 
O Pedagogo dos 
jardins de Infância 
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• Participa de brincadeiras envolvendo cantigas, rimas, lendas, parlendas ou outras situações que se 
utilizam de contagem oral e contato com números.  

• Realiza contagem oral durante brincadeiras.  
• Realiza contagem em situações cotidianas: quantidade de meninas e meninos da turma, de objetos 

variados, de mochilas, de bonecas e outras possibilidades.  
• Conta objetos, brinquedos e alimentos e dividir entre as crianças.  
• Joga jogos de percurso simples movendo sua peça conforme a quantidade tirada no dado.  
• Manipula, explora, organiza brinquedos e outros materiais em agrupamentos de até 5 elementos ou 

mais.  
• Identifica os números e seus usos sociais em situações do dia-a-dia: a própria idade e as dos colegas, 

os algarismos presentes nas roupas, calçados, nos telefones, elevadores, jogos, celulares, livros, 
revistas e jornais, residências, dentre outras possibilidades e no discurso oral ao se referir a 
quantidades.  

• Percebe os números no contexto social escolar.  
• Tem contato com instrumentos da cultura que permitam pensar sobre o número como: calendário, 

termômetro, relógio, celular.  
• Realiza contagem oral por meio de cantigas e outras atividades lúdicas relacionando às quantidades.  
• Representa, com a mediação do adulto, quantidades que surgem nas interações e brincadeiras como: 

número de meninas, meninos, objetos, brinquedos, bolas e outros; por meio de desenhos e registros 
gráficos (riscos, bolinhas, numerais e outros). Jogar jogos nos quais se precisa contar, ler ou registrar 
números. Comparar quantidades identificando se há mais, menos ou igual.  

• Participa de jogos que envolvam números como boliche, amarelinha, jogos cantados como parlendas 
e outros.  

• Participa de situações onde há a observação do registro escrito de números para que se observe a 
grafia.  

• Lê, registra números de diferentes formas, como palavras, números e gráficos.  
• Lê números escritos ou escritos em palavras.  
• Agrupa elementos da mesma natureza em quantidades pré-estabelecidas.  

 
 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Crianças bem pequenas (4 anos e 7 meses a 5 anos e 6 meses) 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
(EI03ET01) Estabelecer relações de 
comparação entre objetos, observando 
suas propriedades.  
 

 
• Brinca com objetos e brinquedos de materiais diversos, explorando suas características físicas e suas 

possibilidades: morder, chupar, produzir sons, apertar, encher, esvaziar, empilhar, colocar dentro, fora, 
fazer afundar, flutuar, soprar, montar, construir, lançar, jogar etc.  

• Identifica objetos pessoais e do meio em que vive conhecendo suas características, propriedades e 
função social para que possa utilizá-los de forma independente de acordo com suas necessidades.  

- Explorar o 
espaço: o que 
tem dentro de 
cada sala, como 
organizar cada (EI03ET02) Observar e descrever 

mudanças em diferentes materiais, 
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resultantes de ações sobre eles, em 
experimentos envolvendo fenômenos 
naturais e artificiais.  
 

• Observa objetos produzidos em diferentes épocas e por diferentes grupos sociais a fim de perceber 
algumas características dos mesmos.  

• Manipula objetos e brinquedos explorando características, propriedades e possibilidades associativas 
(empilhar, rolar, transvasar, encaixar).  

• Pesquisa, experimenta, sente os elementos naturais: areia, água, barro, pedras, plantas etc.  
• Usa características opostas das grandezas de objetos (grande/pequeno, comprido/curto etc.) ao falar 

sobre eles.  
• Manipula, explora, compara, organiza, sequência e ordena diversos materiais.  
• Explora semelhanças e diferenças, comparar, classificar e ordenar (seriação) os objetos seguindo 

alguns critérios, como cor, forma, textura, tamanho, função etc.  
• Participa de situações que envolvam unidades de medida: massa e volume.  
• Compara tamanhos, pesos, volumes e temperaturas de objetos, estabelecendo relações.  
• Faz uso de diferentes procedimentos ao comparar objetos.  
• Coleciona objetos com diferentes características físicas e reconhecer formas de organizá-los.  
• Observa e identifica no meio natural e social as formas geométricas, percebendo diferenças e 

semelhanças entre os objetos no espaço em situações diversas.  
• Reconhece e nomeia as figuras geométricas planas: triângulo, círculo, quadrado, retângulo.  
• Estabelece relações entre os sólidos geométricos e os objetos presentes no seu ambiente.  
• Tem contato com fenômenos naturais por meio de diferentes recursos e experiências.  
• Identifica os fenômenos naturais por meio de diferentes recursos e experiências.  
• Nomeia e descreve características e semelhanças frente aos fenômenos da natureza, estabelecendo 

algumas relações de causa e efeito, levantando hipóteses, utilizando diferentes técnicas e instrumentos 
e reconhecendo algumas características e consequências para a vida das pessoas;  

• Percebe os elementos (fogo, ar, água e terra) enquanto produtores de fenômenos da natureza 
reconhecer suas ações na vida humana (chuva, seca, frio e calor).  

• Explora os quatro elementos por meio de experimentos (fogo, ar, água e terra).  
• Experimenta sensações físicas, táteis em diversas situações da rotina.  
• Observa e relata sobre: o vento, a chuva, a luz do sol e outros.  
• Observa o céu em diferentes momentos do dia.  
• Identifica os elementos e características do dia e da noite.  
• Explora o efeito da luz por meio da sua presença ou ausência (luz e sombra).  
• Experiencia simulações do dia e da noite com presença e ausência de luz e sol/lua.  
• Observa e conhece os astros, estrelas, planetas e suas características.  
• Participa da construção de maquetes de sistema solar utilizando materiais diversos.  
• Conhece o relógio solar e verificar seu funcionamento.  
• Pesquisa sobre diversos fenômenos naturais e físicos.  
• Faz misturas, provocando mudanças físicas e químicas na realização de atividades de culinária, 

pinturas, e experiências com água, terra, argila e outros.  
• Reúne informações de diferentes fontes para descobrir por que as coisas acontecem e como funcionam, 

registrando e comunicando suas descobertas de diferentes formas (oralmente, por meio da escrita, da 
representação gráfica, de encenações etc.).  

o pertence em 
seu lugar; 

- Trabalhar o 
tempo através 
da rotina com 
música, 
observação do 
dia a dia 
(dia/noite, 
sol/chuva, 
frio/calor) e 
sentimentos 
através de 
vivência: Música 
Bom dia 
amiguinho e A 
Janelinha, livro: 
Meu dia, 
Manhã, Tarde e 
Noite de Lisa 
Bullard; 

- Em relação a 
quantidade: 
música dos 
números (Gugu 
Dadá), vídeo – 
números de 1 a 
10 (Gugu 
Dadá); 

(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes 
de informações, para responder a questões 
sobre a natureza, seus fenômenos, sua 
conservação.  
 
(EI03ET04) Registrar observações, 
manipulações e medidas, usando múltiplas 
linguagens (desenho, registro por números 
ou escrita espontânea), em diferentes 
suportes.  
 
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de 
acordo com suas semelhanças e 
diferenças.  
 
(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre 
seu nascimento e desenvolvimento, a 
história dos seus familiares e da sua 
comunidade.  
 
(EI03ET07) Relacionar números às suas 
respectivas quantidades e identificar o 
antes, o depois e o entre em uma 
sequência.  
 
EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura 
etc.), construindo gráficos básicos.  
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• Reconhece características geográficas e paisagens que identificam os lugares onde vivem e destacando 
aqueles que são típicos de sua região.  

• Observa o trajeto casa e escola e vice-versa, conhecendo e relatando os elementos que compõe a 
paisagem do percurso e suas modificações.  

• Percebe que os seres vivos possuem ciclo de vida reconhecendo as diferentes fases da vida.  
• Identifica os animais, suas características físicas e habitat.  
• Observa animais no ecossistema, modos de vida, cadeia alimentar e outras características.  
• Vivencia momentos de cuidado com animais que não oferecem riscos.  
• Coopera na construção de hortas, jardins, sementeiras, estufas e outros espaços para observação, 

experimentação e cuidado com as plantas.  
• Responsabiliza-se pelo cultivo e cuidado com as plantas.  
• Coopera na construção de aquários, terrário, minhocário e outros espaços para observação, 

experimentação e cuidados com os animais.  
• Participa de situações de cuidado com o meio ambiente, preservação de plantas, cuidado com animais, 

separação de lixo, economia de água, reciclagem e outros.  
• Auxilia nas práticas de compostagem.  
• Tem contato e identificar problemas ambientais.  
• Assiste a vídeos, escutar histórias, relatos e reportagens que abordem os problemas ambientais para se 

conscientizar do papel do homem frente a preservação do meio ambiente.  
• Coleta, seleciona e reaproveita o lixo para preservar a flora e a vida animal.  
• Participa de visitas a áreas de preservação ambiental.  
• Dissemina na comunidade, família e bairro os conhecimentos construídos sobre o tema.  
• Desenvolve ações referentes aos cuidados com o uso consciente da água, destinação correta do lixo, 

conservação do patrimônio natural e construído a fim de contribuir com a preservação do meio 
ambiente.  

• Utiliza percepções gustativas e experiências com a temperatura para realizar comparações e 
estabelecer relações compreendendo os fenômenos quente, frio e gelado.  

• Utiliza, com ou sem a ajuda do professor, diferentes fontes para encontrar informações frente a 
hipóteses formuladas ou problemas a resolver relativos à natureza, seus fenômenos e sua conservação, 
como livros, revistas, pessoas da comunidade, fotografia, filmes ou documentários etc.  

• Reúne informações de diferentes fontes e, com o apoio do(a) professor(a), ler e interpretar e produzir 
registros como desenhos, textos orais ou escritos (escrita espontânea), comunicação oral gravada, 
fotografia etc.  

• Faz registros espontâneos sobre as observações feitas nos diferentes espaços de experimentação.  
• Conhece fontes de informações que são típicas de sua comunidade.  
• Valoriza a pesquisa em diferentes fontes para encontrar informações sobre questões relacionadas à 

natureza, seus fenômenos e conservação.  
• Reconhece pontos de referência de acordo com as noções de proximidade, interioridade e 

direcionalidade comunicando-se oralmente e representando com desenhos ou outras composições, a 
sua posição, a posição de pessoas e objetos no espaço.  

• Explora o espaço escolar e do entorno, fazendo registros de suas observações.  

- 
Representação 
dos números 
usando a 
quantidade 
através de 
objetos: palitos, 
grampos e 
colagens dos 
números, 
usando o 
mesmo 
algarismo; 

- Estimulação 
através de 
brincadeiras: 
amarelinha, 
boliche, dados e 
outros. 

 
Vygotsky, L. S.A, 
A formação da 
mente. São 
Paulo: Martins 
Fontes,1984 – 
Exemplos de 
tentativas de 
integração e 
socialização 
 
Piaget, Jean -
Seis estudos da 
Psicologia  
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• Produz mapas simples ou utilizá-los para encontrar localizações de objetos ou espaços.  
• Participa de situações que envolvam a medição da altura de si e de outras crianças, por meio de fitas 

métricas e outros recursos.  
• Mede objetos diversos dentro e fora da sala, registrando as constatações.  
• Utiliza ferramentas de medidas não padronizadas, como os pés, as mãos e pequenos objetos de uso 

cotidiano em suas brincadeiras, construções ou criações.  
• Utiliza instrumentos não convencionais (mãos, pés, polegares, barbante, palitos) para comparar 

diferentes elementos estabelecendo relações de distância, tamanho, comprimento e espessura.  
• Manipula tintas de diferentes cores e misturá-las identificando as cores que surgem, e registrando as 

constatações.  
• Observa as transformações produzidas nos alimentos durante o cozimento, fazendo registros 

espontâneos.  
• Conhece os estados físicos da água e registrar a sua transformação em diferentes contextos.  
• Reconhece em atividades de sua rotina os conceitos agora e depois, rápido e devagar para que se 

perceba que a atividade desenvolvida por si e por seus colegas acontecem em um determinado tempo 
de duração.  

• Observa em atividades da sua rotina a construção da sequência temporal: manhã/tarde, dia/noite para 
que possa reconhecer a passagem de tempo.  

• Conhece as características e regularidades do calendário relacionando com a rotina diária e 
favorecendo a construção de noções temporais.  

• Explora instrumentos não convencionais (sacos com alimentos, saco de areia, garrafas com líquidos) 
para comparar elementos e estabelecer relações entre leve e pesado.  

• Utiliza instrumentos não convencionais (garrafas, xícaras, copos, colheres) para comparar elementos 
estabelecendo relações entre cheio e vazio.  

• Explora os conceitos básicos de valor (barato/caro, necessário/desnecessário, gostar/não de/não 
gostar), reconhecendo o uso desses conceitos nas relações sociais.  

• Vivencia situações que envolvam noções monetárias (compra e venda).  
• Faz registros espontâneos sobre as observações realizadas em momentos de manipulação de objetos, 

alimentos, materiais para identificar as transformações.  
• Interessar-se por registrar suas observações e descobertas fazendo-se entender e escolhendo 

linguagens e suportes mais eficientes a partir de sua intenção comunicativa.  
• Explora o espaço por meio da percepção ampliação da coordenação de movimentos desenvolvendo 

noções de profundidade e analisando objetos, formas e dimensões.  
• Explora objetos pessoais e do meio em que vive conhecendo suas características, propriedades e 

função social para que possa utilizá-los de forma independente de acordo com suas necessidades.  
• Identifica e verbaliza as semelhanças e diferenças em objetos e figuras.  
• Identifica as características geométricas dos objetos, como formas, bidimensionalidade e 

tridimensionalidade em situações de brincadeira, exploração e observação de imagens e ambientes e 
em suas produções artísticas.  

• Organiza materiais e brinquedos em caixas de acordo com critérios definidos.  
• Agrupa objetos e/ou figuras a partir de observações, manuseios e comparações sobre suas 

propriedades.  

Wallon, Henri – O 
conceito da 
afetividade 
 
Chalita, Gabriel – 
Pedagogia do 
Amor 
 
Montessori, Maria 
– O Segredo da 
Infância 
 
Freire, Paulo – 
Educação como 
Prática da 
Liberdade  
Ferreiro, Emilia – 
O coletivo Infantil 
em creche e pré-
escolas: Falares 
e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich 
– O Pedagogo 
dos jardins de 
Infância 
 



PLANO CURRICULAR 
 

 

Leila Busnardo 
Secretária Municipal de Educação 

119 

• Agrupa objetos por cor, tamanho, forma, peso.  
• Observa e compara com seus pares as diferenças entre altura e peso.  
• Define critérios em jogos e brincadeiras, para que outras crianças façam a classificação de objetos.  
• Identifica objetos no espaço, fazendo relações e comparações entre eles ao observar suas propriedades 

de tamanho (grande, pequeno, maior, menor) de peso (leve, pesado) dentre outras características (cor, 
forma, textura).  

• Nomeia os atributos dos objetos destacando semelhanças e diferenças.  
• Identifica mudanças no tempo, como, por exemplo, na família e na comunidade, usando palavras ou 

frases que remetem a mudanças, como “quando eu era bebê”, diferenciando eventos do passado e do 
presente.  

• Entrevista familiares para descobrir aspectos importantes de sua vida: Onde nasceu? Em que hospital? 
Como foi? Quanto pesava? Quanto media? Foi amamentado? dentre outras informações.  

• Constrói sua linha do tempo com auxílio da família ou do professor, utilizando fotos.  
• Relata fatos de seu nascimento e desenvolvimento com apoio de fotos ou outros recursos.  
• Descobre quem escolheu o seu nome e dos colegas da turma.  
• Descobre o significado de seu nome e relatar para outras crianças.  
• Identifica e apresenta objetos de família a outras crianças.  
• Participa de rodas de conversa relatando sobre suas rotinas.  
• Reconta eventos importantes em uma ordem sequencial.  
• Identifica hábitos, ritos e costumes próprios, bem como de outras famílias.  
• Percebe as diversas organizações familiares.  
• Valorizaras formas de vida de outras crianças ou adultos, identificando costumes, tradições e 

acontecimentos significativos do passado e do presente.  
• Identifica a diversidade cultural existente entre as famílias.  
• Percebe as características do meio social ao qual se insere reconhecendo os papéis desempenhados 

pela família e da escola.  
• Conhece celebrações e festas tradicionais da sua comunidade.  
• Relata aspectos da sua vida família, casa, moradia, bairro.  
• Pesquisa sobre os diferentes tipos de moradia.  
• Participa de brincadeiras envolvendo cantigas, rimas, lendas, parlendas ou outras situações que se 

utilizam de contagem oral e contato com números.  
• Utiliza a contagem oral nas diferentes situações do cotidiano por meio de manipulação de objetos e 

atividades lúdicas como parlendas, músicas, adivinhas desenvolvendo o reconhecimento de 
quantidades.  

• Realiza contagem em situações cotidianas: quantidade de meninas e meninos da turma, de objetos 
variados, de mochilas, de bonecas e outras possibilidades.  

• Lê e nomeia alguns números, usando a linguagem matemática para construir relações, realizar 
descobertas e enriquecer a comunicação em momentos de brincadeiras, em atividades individuais, de 
grandes ou pequenos grupos.  

• Conta objetos, brinquedos e alimentos e dividir entre as crianças.  
• Tem contato e utiliza de noções básicas de quantidade: muito/pouco, mais/menos, um/nenhum/muito.  
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• Realiza agrupamentos utilizando como critérios a quantidade possibilitando diferentes possibilidades de 
contagem.  

• Identifica o que vem antes e depois em uma sequência de objetos, dias da semana, rotina diária e 
outras situações significativas.  

• Reconhece a sequência numérica até 9 ampliando essa possibilidade.  
• Representa e compara quantidades em contextos diversos (desenhos, objetos, brincadeiras, jogos) de 

forma convencional ou não convencional, ampliando progressivamente a capacidade de estabelecer 
correspondência entre elas.  

• Elabora hipóteses para resolução de problemas que envolvam as ideias de adição e subtração com 
base em materiais concretos, jogos e brincadeiras para reconhecimento dessas situações em seu 
cotidiano.  

• Comunica oralmente suas ideias, suas hipóteses e estratégias utilizadas em contextos de resolução de 
problemas matemáticos.  

• Representa quantidades (quantidade de meninas, meninos, objetos, brinquedos, bolas e outros) por 
meio de desenhos e registros gráficos (riscos, bolinhas, numerais e outros).  

• Usa unidades de medidas convencionais ou não em situações nas quais necessitem comparar 
distâncias ou tamanho.  

• Participa de situações de resolução de problemas envolvendo medidas.  
• Compara quantidades identificando se há mais, menos ou igual.  
• Compreende a utilização social dos gráficos e tabelas por meio da elaboração, leitura e interpretação 

desses instrumentos como forma de representar dados obtidos em situações de contexto da criança.  
• Usa gráficos simples para comparar quantidades.  
• Constrói gráfico comparando altura, peso e registros de quantidades.  
• Lê gráficos coletivamente.  

 
 

DOS REFERENCIAIS À PRÁTICA - Crianças bem pequenas (5 anos e 7 meses a 6 anos e 6 meses) 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
(EI03ET01) Estabelecer relações de 
comparação entre objetos, observando 
suas propriedades.  
 

• Compara tamanhos, pesos, volumes e temperaturas de objetos, estabelecendo relações.  
• Usa características opostas das grandezas de objetos (grande/pequeno, comprido/curto 

etc.) ao falar sobre eles.  
• Faz uso de diferentes procedimentos ao comparar objetos.  
• Brinca com objetos e brinquedos de materiais diversos, explorando suas características 

físicas e suas possibilidades: morder, chupar, produzir sons, apertar, encher, esvaziar, 
empilhar, colocar dentro, fora, fazer afundar, flutuar, soprar, montar, etc.  

• Manipula, explora, compara, organiza, sequencia e ordena diversos materiais.  
• Compara, organiza, sequencia, ordena e classifica objetos e brinquedos seguindo critérios 

estabelecidos, como: cor, forma, tamanho e outros atributos.  

- Explorar o espaço: o que 
tem dentro de cada sala, 
como organizar cada 
pertence em seu lugar, 
diferenciando as carteiras 
e demais mobiliários; 

(EI03ET02) Observar e descrever 
mudanças em diferentes materiais, 
resultantes de ações sobre eles, em 
experimentos envolvendo fenômenos 
naturais e artificiais.  
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 • Identifica posições observando elementos no espaço: em cima, embaixo, dentro, fora, perto, 
longe, frente, atrás, ao lado de, primeiro, último, de frente, de costas, no meio, entre, à 
esquerda, à direita.  

• Observa e identifica no meio natural e social as formas geométricas, percebendo diferenças 
e semelhanças entre os objetos no espaço em situações diversas.  

• Coleciona objetos com diferentes características físicas reconhecendo formas de organizá-
los.  

• Observa e reconhece algumas características dos objetos produzidos em diferentes épocas 
e por diferentes grupos sociais percebendo suas transformações.  

• Manipula objetos e brinquedos explorando características, propriedades e suas 
possibilidades associativas (empilhar, rolar, transvasar, encaixar).  

• Identifica objetos pessoais e do meio em que vive conhecendo suas características, 
propriedades e função social para que possa utilizá-los de forma independente de acordo 
com suas necessidades.  

• Participa de situações que envolvam a contagem de objetos, medição de massa, volume e 
tempo.  

• Reconhece e nomeia as figuras geométricas planas: triângulo, círculo, quadrado, retângulo.  
• Estabelece relações entre os sólidos geométricos e os objetos presentes no seu ambiente.  
• Explora semelhanças e diferenças, comparar, classificar e ordenar (seriação) os objetos 

seguindo alguns critérios, como cor, forma, textura, tamanho, função etc.  
• Nomeia e descreve características e semelhanças frente aos fenômenos da natureza, 

estabelecendo algumas relações de causa e efeito, levantando hipóteses, utilizando 
diferentes técnicas e instrumentos e reconhecendo algumas características e consequências 
para a vida das pessoas;  

• Reúne informações de diferentes fontes para descobrir por que as coisas acontecem e como 
funcionam, registrando e comunicando suas descobertas de diferentes formas (oralmente, 
por meio da escrita, da representação gráfica, de encenações etc.).  

• Reconhece características geográficas e paisagens que identificam os lugares onde vivem e 
destacando aqueles que são típicos de sua região.  

• Tem contato com fenômenos naturais por meio de diferentes recursos e experiências.  
• Utilizam a água para satisfazer suas necessidades (hidratação, higiene pessoal, 

alimentação, limpeza do espaço, etc.).  
• Identifica os elementos e características do dia e da noite.  
• Investiga e registra as observações a seu modo, sobre os fenômenos e mistérios da 

natureza.  
• Identifica os fenômenos naturais por meio de diferentes recursos e experiências.  
• Pesquisa e registra as observações a seu modo, sobre os diversos fenômenos naturais e 

físicos.  
• Observa o céu em diferentes momentos do dia.  
• Observa e conhece os astros, estrelas, planetas e suas características.  
• Expressa suas observações pela oralidade e registros.  
• Experimenta sensações físicas, táteis em diversas situações da rotina.  

- Trabalhar a organização 
das filas; 

- Trabalhar o tempo 
através da rotina com 
música, observação do dia 
a dia (dia/noite, sol/chuva, 
frio/calor) e sentimentos 
através de vivência: 
Música Bom dia amiguinho 
e A Janelinha, livro: Meu 
dia, Manhã, Tarde e Noite 
de Lisa Bullard; 

- Trabalhar a quantidade: 
construção de jogos como 
dominó, bingo, jogo da 
argola, boliche, circuito e 
gráficos sobre suas 
preferências; 

- Atividades de Campo 
como: construções de 
horta, cuidados com as 
plantas, com o meio 
ambiente, receitas 
culinárias, 
experimentações diárias, 
as estações do ano e suas 
peculiaridades. 

 
Vygotsky, L. S.A, A formação 
da mente. São Paulo: Martins 
Fontes,1984 – Exemplos de 

(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes 
de informações, para responder a questões 
sobre a natureza, seus fenômenos, sua 
conservação.  
 
(EI03ET04) Registrar observações, 
manipulações e medidas, usando múltiplas 
linguagens (desenho, registro por números 
ou escrita espontânea), em diferentes 
suportes.  
 
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de 
acordo com suas semelhanças e 
diferenças.  
 
(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre 
seu nascimento e desenvolvimento, a 
história dos seus familiares e da sua 
comunidade.  
 
(EI03ET07) Relacionar números às suas 
respectivas quantidades e identificar o 
antes, o depois e o entre em uma 
sequência.  
 
(EI03ET08) Expressar medidas (massa, 
altura etc.), construindo gráficos básicos.  
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• Conhece o relógio solar e verificar seu funcionamento.  
• Observa e relata sobre: o vento, a chuva, a luz do sol e outros.  
• Participa da construção de maquetes de sistema solar utilizando materiais diversos.  
• Experiencia simulações do dia e da noite com presença e ausência de luz e sol/lua.  
• Explora o efeito da luz por meio da sua presença ou ausência (luz e sombra).  
• Explora os quatro elementos por meio de experimentos (terra, fogo, ar e água).  
• Faz registros de suas observações por meio de desenhos, fotos, relatos, escrita espontânea 

e convencional.  
• Faz misturas, provocando mudanças físicas e químicas na realização de atividades de 

culinária, pinturas e experiências com água, terra, argila e outros.  
• Percebe os elementos (terra, fogo, ar e água) enquanto produtores de fenômenos da 

natureza reconhecer suas ações na vida humana (chuva, seca, frio e calor).  
• Utiliza, com ou sem a ajuda do(a) professor(a), diferentes fontes para encontrar informações 

frente a hipóteses formuladas ou problemas a resolver relativos à natureza, seus fenômenos 
e sua conservação, como livros, revistas, pessoas da comunidade, fotografia, filmes ou 
documentários etc.  

• Reúne informações de diferentes fontes e, com o apoio do(a) professor(a), ler e interpretar e 
produzir registros como desenhos, textos orais ou escritos (escrita espontânea), 
comunicação oral gravada, fotografia etc.  

• Conhece fontes de informações que são típicas de sua comunidade.  
• Valoriza a pesquisa em diferentes fontes para encontrar informações sobre questões 

relacionadas à natureza, seus fenômenos e conservação.  
• Tem contato com as partes das plantas e suas funções.  
• Constrói hortas, jardins, sementeiras, estufas e outros espaços para observação, 

experimentação e cuidado com as plantas.  
• Faz registros espontâneos sobre as observações feitas nos diferentes espaços de 

experimentação.  
• Responsabiliza-se pelo cultivo e cuidado com as plantas.  
• Constrói aquários, terrário, minhocário e outros espaços para observação, experimentação e 

cuidados com os animais.  
• Vivencia momentos de cuidado com animais que não oferecem riscos.  
• Observa animais no ecossistema, modos de vida, cadeia alimentar e outras características.  
• Faz registros espontâneos e convencionais sobre as observações feitas.  
• Participa de situações de cuidado com o meio ambiente, preservação de plantas, cuidado 

com animais, separação de lixo, economia de água, reciclagem e outros.  
• Coleta, seleciona e reaproveita o lixo para preservar a flora e a vida animal.  
• Visita áreas de preservação ambiental.  
• Auxilia nas práticas de compostagem.  
• Tem contato e identificar problemas ambientais.  

tentativas de integração e 
socialização 
 
Piaget, Jean -Seis estudos da 
Psicologia  
 
Wallon, Henri – O conceito da 
afetividade 
 
Chalita, Gabriel – Pedagogia 
do Amor 
 
Montessori, Maria – O 
Segredo da Infância 
 
Freire, Paulo – Educação 
como Prática da Liberdade  
Ferreiro, Emilia – O coletivo 
Infantil em creche e pré-
escolas: Falares e Saberesl 
 
Froebel, Friedrich – O 
Pedagogo dos jardins de 
Infância 
 



PLANO CURRICULAR 
 

 

Leila Busnardo 
Secretária Municipal de Educação 

123 

• Assiste a vídeos, ouvir histórias, relatos e reportagens que abordem os problemas 
ambientais para se conscientizar do papel do homem frente a preservação do meio 
ambiente.  

• Dissemina na comunidade, família e bairro os conhecimentos construídos sobre o tema.  
• Observa o trajeto casa e escola e vice-versa, conhecendo e relatando os elementos que 

compõem a paisagem do percurso e suas modificações.  
• Desenvolve ações referentes aos cuidados com o uso consciente da água, destinação 

correta do lixo, conservação do patrimônio natural e construído a fim de contribuir com a 
preservação do meio ambiente.  

• Identifica os animais, suas características físicas e habitat.  
• Identifica os animais nocivos bem como as consequências que podem causar a saúde dos 

homens.  
• Percebe que os seres vivos possuem ciclo de vida reconhecendo as diferentes fases da 

vida.  
• Utiliza percepções gustativas e experiências com temperatura para realizar comparações e 

estabelecer relações compreendendo os fenômenos quente, frio e gelado.  
• Conhece as relações entre os seres humanos e a natureza adquirindo conhecimentos sobre 

as formas de transformação e utilização dos recursos naturais.  
• Utiliza ferramentas de medidas não padronizadas, como os pés, as mãos e pequenos 

objetos de uso cotidiano em suas brincadeiras, construções ou criações.  
• Produz mapas simples ou utilizá-los para encontrar localizações de objetos ou espaços.  
• Registra suas observações e descobertas fazendo-se entender e escolhendo linguagens e 

suportes mais eficientes a partir de sua intenção comunicativa.  
• Explora o espaço escolar e do entorno, fazendo registros de suas observações.  
• Participa de situações que envolvam a medição da altura de si e de outras crianças, por 

meio de fitas métricas e outros recursos.  
• Mede objetos diversos dentro e fora da sala, registrando as constatações.  
• Faz registros espontâneos e convencionais sobre as observações realizadas em momentos 

de manipulação de objetos, alimentos, materiais para identificar quantidades e 
transformações.  

• Observa as transformações produzidas nos alimentos durante o cozimento, fazendo 
registros espontâneos e convencionais.  

• Conhece os estados físicos da água e registrar a sua transformação em diferentes 
contextos.  

• Manipula tintas de diferentes cores e misturá-las identificando as cores que surgem, e 
registrando as constatações.  

• Reconhece pontos de referência de acordo com as noções de proximidade, interioridade, 
lateralidade e direcionalidade comunicando-se oralmente e representando com desenhos ou 
outras composições, a sua posição, a posição de pessoas e objetos no espaço.  

• Utiliza instrumentos não convencionais (mãos, pés, polegares, barbante, palitos) para 
comparar diferentes elementos estabelecendo relações de distância, tamanho, comprimento 
e espessura.  
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• Explora instrumentos não convencionais (sacos com alimentos, saco de areia, garrafas com 
líquidos) para comparar elementos e estabelecer relações entre leve e pesado.  

• Utiliza instrumentos não convencionais (garrafas, xícaras, copos, colheres) para comparar 
elementos estabelecendo relações entre cheio e vazio.  

• Reconhece em atividades de sua rotina os conceitos agora e depois, rápido e devagar para 
que se perceba que a atividade desenvolvida por si e por seus colegas acontecem em um 
determinado tempo de duração.  

• Observa em atividades da sua rotina a construção da sequência temporal: manhã/tarde, 
dia/noite, para que possa reconhecer a passagem de tempo.  

• Ajuda na elaboração do calendário de rotinas.  
• Conhece as características e regularidades do calendário relacionando com a rotina diária e 

favorecendo a construção de noções temporais.  
• Observa noções de tempo: antes/depois, agora, já, mais tarde, daqui a pouco, hoje/ontem, 

velho/novo, dia da semana.  
• Explora os conceitos básicos de valor (barato/caro), reconhecendo o uso desses conceitos 

nas relações sociais.  
• Vivencia situações que envolvam noções monetárias (compra e venda).  
• Identifica as características geométricas dos objetos, como formas, bidimensionalidade e 

tridimensionalidade em situações de brincadeira, exploração e observação de imagens e 
ambientes e em suas produções artísticas.  

• Agrupa objetos e/ou figuras a partir de observações, manuseios e comparações sobre suas 
propriedades.  

• Agrupa objetos por cor, tamanho, forma, massa.  
• Organiza materiais e brinquedos em caixas de acordo com critérios definidos.  
• Identifica e verbaliza as semelhanças e diferenças em objetos e figuras.  
• Define critérios em jogos e brincadeiras, para que outras crianças façam a classificação de 

objetos.  
• Explora o espaço por meio da percepção ampliação da coordenação de movimentos 

desenvolvendo noções de profundidade e analisando objetos, formas e dimensões.  
• Identifica objetos no espaço, fazendo relações e comparações entre eles ao observar suas 

propriedades de tamanho (grande, pequeno, maior, menor) de peso (leve, pesado) dentre 
outras características (cor, forma, textura).  

• Explora objetos pessoais e do meio em que vive conhecendo suas características, 
propriedades e função social para que possa utilizá-los de forma independente de acordo 
com suas necessidades.  

• Observa e compara com seus pares as diferenças entre altura e peso.  
• Identifica mudanças no tempo, como, por exemplo, na família e na comunidade, usando 

palavras ou frases que remetem a mudanças, como “quando eu era bebê”, diferenciando 
eventos do passado e do presente.  

• Reconta eventos importantes em uma ordem sequencial.  
• Conhece celebrações e festas tradicionais da sua comunidade.  
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• Valoriza as formas de vida de outras crianças ou adultos, identificando costumes, tradições 
e acontecimentos significativos do passado e do presente.  

• Relata fatos de seu nascimento e desenvolvimento com apoio de fotos ou outros recursos.  
• Descreve aspectos da sua vida, família, casa, moradia, bairro.  
• Pesquisa sobre os diferentes tipos de moradia.  
• Identifica e apresenta objetos de família a outras crianças.  
• Participa de rodas de conversa falando de suas rotinas.  
• Entrevista familiares para descobrir aspectos importantes de sua vida: Onde nasceu? Em 

que hospital? Como foi? Quanto pesava? Quanto media? Foi amamentado? dentre outras 
informações.  

• Constrói sua linha do tempo com auxílio da família ou do professor, utilizando fotos.  
• Identifica quem escolheu o seu nome e de outras crianças.  
• Compreende o significado de seu nome e relatar para outras crianças.  
• Reconhece as características do meio social ao qual se insere, reconhecendo os papéis 

desempenhados pela família e escola.  
• Comunica oralmente suas ideias, suas hipóteses e estratégias utilizadas em contextos de 

resolução de problemas matemáticos.  
• Lê e nomeia alguns números, usando a linguagem matemática para construir relações, 

realizar descobertas e enriquecer a comunicação em momentos de brincadeiras, em 
atividades individuais, de grandes ou pequenos grupos.  

• Realiza contagem em situações cotidianas: quantidade de meninas e menino da turma, de 
objetos variados, de mochilas, de bonecas e outras.  

• Conta objetos, brinquedos e alimentos e dividir entre as crianças.  
• Representa numericamente as quantidades identificadas em diferentes situações 

estabelecendo a relação entre número e quantidade.  
• Utiliza a contagem oral nas diferentes situações do cotidiano por meio de manipulação de 

objetos e atividades lúdicas como parlendas, músicas, adivinhas desenvolvendo o 
reconhecimento de quantidades.  

• Representa e compara quantidades em contextos diversos (desenhos, objetos, brincadeiras, 
jogos) de forma convencional ou não convencional, ampliando progressivamente a 
capacidade de estabelecer correspondência entre elas.  

• Realiza agrupamentos utilizando como critérios a quantidade possibilitando diferentes 
possibilidades de contagem.  

• Identifica a função social do número em diferentes contextos (como quadro de aniversários, 
calendário, painel de massas e medidas, número de roupa) reconhecendo a sua utilidade no 
cotidiano.  

• Compreende situações que envolvam as ideias de divisão (ideia de repartir) com base em 
materiais concretos, ilustrações, jogos e brincadeiras para o reconhecimento dessas ações 
em seu cotidiano.  

• Elabora e resolve problemas que envolvam as ideias de adição e subtração com base em 
materiais manipuláveis, registros espontâneos e/ou convencionais jogos e brincadeiras para 
reconhecimento dessas situações em seu dia a dia.  
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• Tem contato e utiliza de noções básicas de quantidade: muito/pouco, mais/menos, 
um/nenhum/muito  

• Identifica o que vem antes e depois em uma sequência de objetos, dias da semana, rotina 
diária e outras situações significativas.  

• Identifica a sequência numérica até 9 ampliando essa possibilidade.  
• Compara quantidades por estimativa ou correspondência biunívoca.  
• Conta até 10, estabelecendo relação número e quantidade.  
• Participa de situações em que seja estimulada a realizar o cálculo mental através de 

situações simples de soma e subtração.  
• Usa unidades de medidas convencionais ou não em situações nas quais necessitem 

comparar distâncias ou tamanho.  
• Usa gráficos simples para comparar quantidades.  
• Participa de situações de resolução de problemas envolvendo medidas.  
• Representa quantidades (quantidade de meninas, meninos, objetos, brinquedos, bolas e 

outros) por meio de desenhos e registros gráficos (riscos, bolinhas, numerais e outros).  
• Compara quantidades identificando se há mais, menor ou igual.  
• Realiza contagem oral por meio de diversas situações do dia a dia, brincadeiras e músicas 

que as envolvam.  
• Constrói gráficos a partir dos registros de medições altura, massa e registros de 

quantidades.  
• Lê gráficos coletivamente.  
• Compara informações apresentadas em gráficos.  
• Compreende a utilização social dos gráficos e tabelas por meio da elaboração, leitura e 

interpretação desses instrumentos como forma de representar dados obtidos em situações 
de contexto da criança.  

 
 

3.4 Bloco 3: planejamento da prática – plano de trabalho 
Campo 1: Identificação 
Institucional 
Identificação do grupo 
Creche:  () Bebês (zero a 1 ano e 6 meses);  () Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) 
Pré-escola:  () Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) 
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Campo 2: Competências28 que serão desenvolvidas 
 
 
Campo 3: Planejamento dos Campos de Experiências  
Campo de Experiências: O EU, O OUTRO E O NÓS 
Habilidades29 Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades30 Referenciais31 
   
   
   
Campo de Experiências: CORPO, GESTOS E MOVIMENTO 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
   
   
   
Campo de Experiências: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
   
   
   
Campo de Experiências: FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
   
   
   
Campo de Experiências: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

                                            
28 Competências: compreendem as capacidades (ser capaz de...) que os estudantes necessitam adquirir para conviver nos contextos contemporâneos como pessoas, cidadãos e 
profissionais. Na prática pedagógica, as competências são desenvolvidas a partir do exercício dos conteúdos da realidade integrados aos referenciais teóricos que são a fonte para 
exercitar a mente (habilidades) de forma reflexiva, tornando os estudantes capazes de...(resolver problemas sempre novos, agir com ética, atuar em equipe, inovar...). 
29 Habilidades: são os exercícios mentais a serem desenvolvidos, identificados pelos verbos (perceber, interagir...) que objetivam tornar os estudantes capazes de...(competências). 
Para desenvolver as habilidades (verbos) o professor deve usar metodologia adequada, integrando a realidade vivida pelas crianças e os referenciais. 
30 Realidade vivida pelas crianças: são atividades, fatos, situações, problemas, oportunidades, dificuldades de toda ordem percebidas nas famílias, sociedade, escola... em relação ao 
campo de experiências, significativos para as crianças, sendo capazes de provocar suas emoções, desejos e atender suas necessidades. Enfim é a vida fora da escola integrada na 
escola. 
31 Referenciais: compreendem os ensinamentos (fábula, histórias...) gerados por pensadores e agora são utilizados pelo professor para que as crianças possam compreender a sua 
realidade e adquirir novo conhecimento. 
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Habilidades Realidade vivida pelas crianças em relação às habilidades Referenciais 
   
   
   
Campo 4: Desenvolvimento dos Campos de Experiências  
Metodologia: o caminho para desenvolver as habilidades e competências em três momentos 
Momento 1: Como vou provocar a emoção, o desejo, a motivação e o sentido nas crianças no que será desenvolvido? Que situações, dificuldades/problemas vou 
abordar? Como vou desenvolver esse momento? 
Momento 2: Que referenciais vou utilizar para que as crianças pensem sobre suas dificuldades e as compreendam? Como vou desenvolver esse momento? 
Momento 3: Que tipo de atividades vou propor para as crianças mostrarem que adquiriram novo conhecimento em relação às suas dificuldades? Como vou 
desenvolver esse momento? 
Acompanhamento do desenvolvimento da criança: conhecer se as habilidades e competências almejadas foram satisfatoriamente desenvolvidas 
Lembre-se: assim como a metodologia, na avaliação você também apresenta uma dificuldade, pede para as crianças pensar nas fábulas, histórias...(referenciais 
teóricos) que você desenvolveu com elas e peça que falem, desenhem, ...sobre o que aprenderam. 
Defina em que a avaliação estará embasada (habilidades, competências...) 
Defina como será a avaliação (que instrumentos vais usar....será contínua....acompanhamento...) 
Defina como vais registrar o acompanhamento da avaliação (portfólio...) 
Campo 5: Referenciais utilizados (BNCC, Autores, Obras...) 
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4 PLANO CURRICULAR DA LÍNGUA PORTUGUESA 
O maior desafio nosso como professores é sermos uma "ponte" para o aprendizado do aluno, 
conectando conteúdos importantes para a vida pessoal e profissional, com a utilização de 
práticas que instiguem ao questionamento, que despertam o aprofundamento e que 
desenvolvam o senso crítico. (Profª Lucinete Aparecida Nava Hey) 

4.1 Apresentação 
O Plano Curricular da Língua Portuguesa, em consonância com os referenciais da BNCC, vem estruturado em três blocos: 

Bloco 1: Referenciais da BNCC 

• Princípios da BNCC para a Língua Portuguesa; 
• Competências Específicas de Linguagem para o Ensino Fundamental; 
• Competências Específicas de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental; 
• Eixos de Integração; 
• Campos de Atuação. 

Bloco 2: Dos referenciais à prática 

• Os campos de atuação; 
• As práticas de linguagem; 
• Fatos, situações, problemas da realidade local e regional dos estudantes; 
• Referenciais teóricos para construir a compreensão e solução dos problemas vividos pelos estudantes. 

Bloco 3: Planejamento da prática – plano de trabalho, estando assim estruturado: 

• Identificação institucional; 
• Competências a serem desenvolvidas; 
• Planejamento dos campos de atuação e das práticas de linguagem; 
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• Desenvolvimento das habilidades e competências; 
• Referenciais utilizados. 

4.2 Bloco 1: referenciais da BNCC 
4.2.1 Princípios da língua portuguesa 

Os princípios mais relevantes destacados do texto da BNCC sobre a Língua Portuguesa compreendem:  

• A demanda que se coloca para a escola: contemplar de forma crítica as novas práticas de linguagem e produções, não só na 
perspectiva de atender às muitas demandas sociais que convergem para um uso qualificado e ético das TDIC – necessário 
para o mundo do trabalho, para estudar, para a vida cotidiana etc. –, mas de também fomentar o debate e outras demandas 
sociais que cercam essas práticas e usos. 

• Uma parte considerável das crianças e jovens que estão na escola hoje vai exercer profissões que ainda nem existem e se 
deparar com problemas de diferentes ordens e que podem requerer diferentes habilidades, um repertório de experiências e 
práticas e o domínio de ferramentas que a vivência dessa diversificação pode favorecer. 

4.2.2 Competências específicas de linguagens para o ensino fundamental  

• Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e 
valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais.  

• Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) em diferentes campos da atividade 
humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção 
de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.  

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para 
se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 
levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. 
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• Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a 
consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a 
questões do mundo contemporâneo.  

• Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas 
diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e 
culturas.  

• Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. 

4.2.3 Competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental  

• Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, 
reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem.  

• Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social 
e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive 
escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social.  

• Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com 
compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos, e continuar aprendendo.  

• Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e 
rejeitando preconceitos linguísticos. 

• Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, ao(s) 
interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual.  

• Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, 
posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais.  
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• Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias.  
• Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais (estudo, formação 

pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.).  
• Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a 

literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e 
encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. 

• Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir 
sentidos (nos processos de compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos 
autorais. 

4.2.4 Eixos de integração 

Os eixos de integração considerados na BNCC de Língua Portuguesa são aqueles já consagrados nos documentos curriculares da Área, 
correspondentes às práticas de linguagem: oralidade, leitura/escuta, produção (escrita e multissemiótica) e análise linguística/semiótica 
(que envolve conhecimentos linguísticos – sobre o sistema de escrita, o sistema da língua e a norma-padrão –textuais, discursivos e sobre 
os modos de organização e os elementos de outras semioses). 

a) Eixo de leitura 

Reconstrução e reflexão sobre as 
condições de produção e recepção 
dos textos pertencentes a diferentes 
gêneros e que circulam nas 
diferentes mídias e esferas/campos 
de atividade humana 

• Relacionar o texto com suas condições de produção, seu contexto sócio-histórico de circulação e com os projetos de 
dizer: leitor e leitura previstos, objetivos, pontos de vista e perspectivas em jogo, papel social do autor, época, gênero do 
discurso e esfera/campo em questão etc. • Analisar a circulação dos gêneros do discurso nos diferentes campos de 
atividade, seus usos e funções relacionados com as atividades típicas do campo, seus diferentes agentes, os interesses 
em jogo e as práticas de linguagem em circulação e as relações de determinação desses elementos sobre a construção 
composicional, as marcas linguísticas ligadas ao estilo e o conteúdo temático dos gêneros. • Refletir sobre as 
transformações ocorridas nos campos de atividades em função do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e 
informação, do uso do hipertexto e da hipermídia e do surgimento da Web 2.0: novos gêneros do discurso e novas 
práticas de linguagem próprias da cultura digital, transmutação ou reelaboração dos gêneros em função das 
transformações pelas quais passam o texto (de formatação e em função da convergência de mídias e do funcionamento 
hipertextual), novas formas de interação e de compartilhamento de textos/ conteúdos/informações, reconfiguração do 
papel de leitor, que passa a ser também produtor, dentre outros, como forma de ampliar as possibilidades de participação 



PLANO CURRICULAR 
 

 

Leila Busnardo 
Secretária Municipal de Educação 

133 

na cultura digital e contemplar os novos e os multiletramentos. • Fazer apreciações e valorações estéticas, éticas, políticas 
e ideológicas, dentre outras, envolvidas na leitura crítica de textos verbais e de outras produções culturais. 

Reconstrução e reflexão sobre as 
condições de produção e recepção 
dos textos pertencentes a diferentes 
gêneros e que circulam nas 
diferentes mídias e esferas/campos 
de atividade humana 

• Analisar as diferentes formas de manifestação da compreensão ativa (réplica ativa) dos textos que circulam nas redes 
sociais, blogs/microblog, sites e afins e os gêneros que conformam essas práticas de linguagem, como: comentário, carta 
de leitor, post em rede social33, gif, meme, fanfic, vlogs variados, political remix, charge digital, paródias de diferentes 
tipos, vídeos-minuto, e-zine, fanzine, fanvídeo, vidding, gameplay, walkthroug, detonado, machinima, trailer honesto, 
playlists comentadas de diferentes tipos etc., de forma a ampliar a compreensão de textos que pertencem a esses 
gêneros e a possibilitar uma participação mais qualificada do ponto de vista ético, estético e político nas práticas de 
linguagem da cultura digital. 

Dialogia e relação entre textos • Identificar e refletir sobre as diferentes perspectivas ou vozes presentes nos textos e sobre os efeitos de sentido do uso 
do discurso direto, indireto, indireto livre, citações etc. • Estabelecer relações de intertextualidade e interdiscursividade que 
permitam a identificação e compreensão dos diferentes posicionamentos e/ou perspectivas em jogo, do papel da 
paráfrase e de produções como as paródias e a estilizações. 

Reconstrução da textualidade, 
recuperação e análise da 
organização textual, da progressão 
temática e estabelecimento de 
relações entre as partes do texto 

• Estabelecer relações entre as partes do texto, identificando repetições, substituições e os elementos coesivos que 
contribuem para a continuidade do texto e sua progressão temática.  
• Estabelecer relações lógico-discursivas variadas (identificar/ distinguir e relacionar fato e opinião; causa/efeito; tese/ 
argumentos; problema/solução; definição/exemplos etc.). • Selecionar e hierarquizar informações, tendo em vista as 
condições de produção e recepção dos textos. 

Reflexão crítica sobre as temáticas 
tratadas e validade das informações 

• Refletir criticamente sobre a fidedignidade das informações, as temáticas, os fatos, os acontecimentos, as questões 
controversas presentes nos textos lidos, posicionando-se. 

Compreensão dos efeitos de sentido 
provocados pelos usos de recursos 
linguísticos e multissemióticos em 
textos pertencentes a gêneros 
diversos 

• Identificar implícitos e os efeitos de sentido decorrentes de determinados usos expressivos da linguagem, da pontuação 
e de outras notações, da escolha de determinadas palavras ou expressões e identificar efeitos de ironia ou humor. • 
Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas e formatação de imagens (enquadramento, ângulo/vetor, 
cor, brilho, contraste), de sua sequenciação (disposição e transição, movimentos de câmera, remix) e da performance – 
movimentos do corpo, gestos, ocupação do espaço cênico e elementos sonoros (entonação, trilha sonora, sampleamento 
etc.) que nela se relacionam. • Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas de volume, timbre, 
intensidade, pausas, ritmo, efeitos sonoros, sincronização etc. em artefatos sonoros. 

Estratégias e procedimentos de 
leitura 

• Selecionar procedimentos de leitura adequados a diferentes objetivos e interesses, levando em conta características do 
gênero e suporte do texto, de forma a poder proceder a uma leitura autônoma em relação a temas familiares. • 
Estabelecer/considerar os objetivos de leitura. • Estabelecer relações entre o texto e conhecimentos prévios, vivências, 
valores e crenças. • Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função do 
texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a leitura de textos. • Localizar/recuperar informação. • Inferir ou deduzir 
informações implícitas. • Inferir ou deduzir, pelo contexto semântico ou linguístico, o significado de palavras ou expressões 
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desconhecidas. • Identificar ou selecionar, em função do contexto de ocorrência, a acepção mais adequada de um 
vocábulo ou expressão. • Apreender os sentidos globais do texto. • Reconhecer/inferir o tema. • Articular o verbal com 
outras linguagens – diagramas, ilustrações, fotografias, vídeos, arquivos sonoros etc. – reconhecendo relações de 
reiteração, complementaridade ou contradição entre o verbal e as outras linguagens. • Buscar, selecionar, tratar, analisar 
e usar informações, tendo em vista diferentes objetivos. • Manejar de forma produtiva a não linearidade da leitura de 
hipertextos e o manuseio de várias janelas, tendo em vista os objetivos de leitura. 

Adesão às práticas de leitura • Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura, textos de divulgação científica e/ou textos 
jornalísticos que circulam em várias mídias. • Mostrar-se ou tornar-se receptivo a textos que rompam com seu universo de 
expectativa, que representem um desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas orientações 
dadas pelo professor. 

b) Eixo da produção de textos 

Consideração e reflexão sobre as 
condições de produção dos textos 
que regem a circulação de diferentes 
gêneros nas diferentes mídias e 
campos de atividade humana 

• Refletir sobre diferentes contextos e situações sociais em que se produzem textos e sobre as diferenças em termos 
formais, estilísticos e linguísticos que esses contextos determinam, incluindo-se aí a multissemiose e características da 
conectividade (uso de hipertextos e hiperlinks, dentre outros, presentes nos textos que circulam em contexto digital). • 
Analisar as condições de produção do texto no que diz respeito ao lugar social assumido e à imagem que se pretende 
passar a respeito de si mesmo; ao leitor pretendido; ao veículo ou à mídia em que o texto ou produção cultural vai circular; 
ao contexto imediato e ao contexto sócio-histórico mais geral; ao gênero do discurso/campo de atividade em questão etc. 
• Analisar aspectos sociodiscursivos, temáticos, composicionais e estilísticos dos gêneros propostos para a produção de 
textos, estabelecendo relações entre eles. 

Dialogia e relação entre textos • Orquestrar as diferentes vozes nos textos pertencentes aos gêneros literários, fazendo uso adequado da “fala” do 
narrador, do discurso direto, indireto e indireto livre. • Estabelecer relações de intertextualidade para explicitar, sustentar e 
qualificar posicionamentos, construir e referendar explicações e relatos, fazendo usos de citações e paráfrases, 
devidamente marcadas e para produzir paródias e estilizações. 

Alimentação temática • Selecionar informações e dados, argumentos e outras referências em fontes confiáveis impressas e digitais, organizando 
em roteiros ou outros formatos o material pesquisado, para que o texto a ser produzido tenha um nível de 
aprofundamento adequado (para além do senso comum, quando for esse o caso) e contemple a sustentação das 
posições defendidas. 

Construção da textualidade • Estabelecer relações entre as partes do texto, levando em conta a construção composicional e o estilo do gênero, 
evitando repetições e usando adequadamente elementos coesivos que contribuam para a coerência, a continuidade do 
texto e sua progressão temática. • Organizar e/ou hierarquizar informações, tendo em vista as condições de produção e 
as relações lógico discursivas em jogo: causa/efeito; tese/argumentos; problema/solução; definição/exemplos etc. • Usar 
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recursos linguísticos e multissemióticos de forma articulada e adequada, tendo em vista o contexto de produção do texto, 
a construção composicional e o estilo do gênero e os efeitos de sentido pretendidos. 

Aspectos notacionais e gramaticais • Utilizar, ao produzir textos, os conhecimentos dos aspectos notacionais – ortografia padrão, pontuação adequada, 
mecanismos de concordância nominal e verbal, regência verbal etc., sempre que o contexto exigir o uso da norma-
padrão. 

Estratégias de produção • Desenvolver estratégias de planejamento, revisão, edição, reescrita/redesign e avaliação de textos, considerando-se sua 
adequação aos contextos em que foram produzidos, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), à 
variedade linguística e/ou semioses apropriadas a esse contexto, os enunciadores envolvidos, o gênero, o suporte, a 
esfera/ campo de circulação, adequação à norma-padrão etc. • Utilizar softwares de edição de texto, de imagem e de 
áudio para editar textos produzidos em várias mídias, explorando os recursos multimídias disponíveis. 

c) Eixo da Oralidade 

Consideração e reflexão sobre as 
condições de produção dos textos 
orais que regem a circulação de 
diferentes gêneros nas diferentes 
mídias e campos de atividade 
humana 

• Refletir sobre diferentes contextos e situações sociais em que se produzem textos orais e sobre as diferenças em termos 
formais, estilísticos e linguísticos que esses contextos determinam, incluindo-se aí a multimodalidade e a multissemiose. • 
Conhecer e refletir sobre as tradições orais e seus gêneros, considerando-se as práticas sociais em que tais textos 
surgem e se perpetuam, bem como os sentidos que geram. 
  

Compreensão de textos orais • Proceder a uma escuta ativa, voltada para questões relativas ao contexto de produção dos textos, para o conteúdo em 
questão, para a observação de estratégias discursivas e dos recursos linguísticos e multissemióticos mobilizados, bem 
como dos elementos paralinguísticos e cinésicos. 

Produção de textos orais • Produzir textos pertencentes a gêneros orais diversos, considerando-se aspectos relativos ao planejamento, à produção, 
ao redesign, à avaliação das práticas realizadas em situações de interação social específicas. 

Compreensão dos efeitos de 
sentidos provocados pelos usos de 
recursos linguísticos e 
multissemióticos em textos 
pertencentes a gêneros diversos 

• Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas de volume, timbre, intensidade, pausas, ritmo, efeitos 
sonoros, sincronização, expressividade, gestualidade etc. e produzir textos levando em conta efeitos possíveis. 

Relação entre fala e escrita • Estabelecer relação entre fala e escrita, levando-se em conta o modo como as duas modalidades se articulam em 
diferentes gêneros e práticas de linguagem (como jornal de TV, programa de rádio, apresentação de seminário, 
mensagem instantânea etc.), as semelhanças e as diferenças entre modos de falar e de registrar o escrito e os aspectos 
sociodiscursivos, composicionais e linguísticos de cada modalidade sempre relacionados com os gêneros em questão. • 
Oralizar o texto escrito, considerando-se as situações sociais em que tal tipo de atividade acontece, seus elementos 
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paralinguísticos e cinésicos, dentre outros. • Refletir sobre as variedades linguísticas, adequando sua produção a esse 
contexto. 

d) Eixo da Análise Linguística/Semiótica 

Fono-ortografia • Conhecer e analisar as relações regulares e irregulares entre fonemas e grafemas na escrita do português do Brasil. • 
Conhecer e analisar as possibilidades de estruturação da sílaba na escrita do português do Brasil. 

Morfossintaxe • Conhecer as classes de palavras abertas (substantivos, verbos, adjetivos e advérbios) e fechadas (artigos, numerais, 
preposições, conjunções, pronomes) e analisar suas funções sintático-semânticas nas orações e seu funcionamento 
(concordância, regência). • Perceber o funcionamento das flexões (número, gênero, tempo, pessoa etc.) de classes 
gramaticais em orações (concordância). • Correlacionar as classes de palavras com as funções sintáticas (sujeito, 
predicado, objeto, modificador etc.). 

Sintaxe • Conhecer e analisar as funções sintáticas (sujeito, predicado, objeto, modificador etc.). • Conhecer e analisar a 
organização sintática canônica das sentenças do português do Brasil e relacioná-la à organização de períodos compostos 
(por coordenação e subordinação). • Perceber a correlação entre os fenômenos de concordância, regência e retomada 
(progressão temática – anáfora, catáfora) e a organização sintática das sentenças do português do Brasil. 

Semântica • Conhecer e perceber os efeitos de sentido nos textos decorrentes de fenômenos léxico-semânticos, tais como 
aumentativo/diminutivo; sinonímia/antonímia; polissemia ou homonímia; figuras de linguagem; modalizações epistêmicas, 
deônticas, apreciativas; modos e aspectos verbais. 

Variação linguística • Conhecer algumas das variedades linguísticas do português do Brasil e suas diferenças fonológicas, prosódicas, lexicais 
e sintáticas, avaliando seus efeitos semânticos. • Discutir, no fenômeno da variação linguística, variedades prestigiadas e 
estigmatizadas e o preconceito linguístico que as cerca, questionando suas bases de maneira crítica. 

Elementos notacionais da escrita • Conhecer as diferentes funções e perceber os efeitos de sentidos provocados nos textos pelo uso de sinais de 
pontuação (ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos) e de pontuação 
e sinalização dos diálogos (dois pontos, travessão, verbos de dizer). • Conhecer a acentuação gráfica e perceber suas 
relações com a prosódia. • Utilizar os conhecimentos sobre as regularidades e irregularidades ortográficas do português 
do Brasil na escrita de textos. 

4.2.5 Campos de atuação 

Os campos de atuação apontam para a importância da contextualização do conhecimento escolar, para a ideia de que essas práticas 
derivam de situações da vida social e, ao mesmo tempo, precisam ser situadas em contextos significativos para os estudantes. São cinco 
os campos de atuação considerados: Campo da vida cotidiana (somente anos iniciais), Campo artístico-literário, Campo das práticas de 
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estudo e pesquisa, Campo jornalístico/midiático e Campo de atuação na vida pública, sendo que esses dois últimos aparecem fundidos 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com a denominação Campo da vida pública: 

Anos inicias Anos finais 
Campo da vida cotidiana  
Campo artístico-literário Campo artístico-literário 
Campo das práticas de estudo e pesquisa Campos das práticas de estudo e pesquisa 
Campo da vida pública Campo jornalístico-midiático 

Campo da atuação na vida pública 
Diferentes recortes são possíveis quando se pensa em campos. As fronteiras entre eles são tênues, ou seja, reconhece-se que alguns 
gêneros incluídos em um determinado campo estão também referenciados a outros, existindo trânsito entre esses campos. 

CONCEITO DOS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

• CAMPO DA VIDA COTIDIANA – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, próprias de atividades 
vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e adultos, no espaço doméstico e familiar, escolar, cultural e 
profissional. Alguns gêneros textuais deste campo: agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápios, 
diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras. 

• CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção de 
textos literários e artísticos, representativos da diversidade cultural e linguística, que favoreçam experiências estéticas. Alguns 
gêneros deste campo: lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, poemas visuais, cordéis, quadrinhos, 
tirinhas, charge/ cartum, dentre outros. O que está em jogo neste campo é possibilitar às crianças, adolescentes e jovens dos 
Anos Finais do Ensino Fundamental o contato com as manifestações artísticas e produções culturais em geral, e com a arte 
literária em especial, e oferecer as condições para que eles possam compreendê-las e frui-las de maneira significativa e, 
gradativamente, crítica. Trata-se, assim, de ampliar e diversificar as práticas relativas à leitura, à compreensão, à fruição e 
ao compartilhamento das manifestações artístico-literárias, representativas da diversidade cultural, linguística e semiótica, 
por meio: - da compreensão das finalidades, das práticas e dos interesses que movem a esfera artística e a esfera literária, 
bem como das linguagens e mídias que dão forma e sustentação às suas manifestações; - da experimentação da arte e da 
literatura como expedientes que permitem (re)conhecer diferentes maneiras de ser, pensar, (re)agir, sentir e, pelo confronto 
com o que é diverso, desenvolver uma atitude de valorização e de respeito pela diversidade; - do desenvolvimento de 
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habilidades que garantam a compreensão, a apreciação, a produção e o compartilhamento de textos dos diversos gêneros, 
em diferentes mídias, que circulam nas esferas literária e artística. Para que a experiência da literatura – e da arte em geral 
– possa alcançar seu potencial transformador e humanizador, é preciso promover a formação de um leitor que não apenas 
compreenda os sentidos dos textos, mas também que seja capaz de frui-los. Um sujeito que desenvolve critérios de escolha 
e preferências (por autores, estilos, gêneros) e que compartilha impressões e críticas com outros leitores-fruidores. 

• CAMPO DA VIDA PÚBLICA – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura e escrita, especialmente de 
textos das esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e reivindicatória, contemplando temas que impactam a cidadania 
e o exercício de direitos. Alguns gêneros textuais deste campo: notas; álbuns noticiosos; notícias; reportagens; cartas do 
leitor (revista infantil); comentários em sites para criança; textos de campanhas de conscientização; Estatuto da Criança e do 
Adolescente; abaixo-assinados; cartas de reclamação, regras e regulamentos. 

• CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA – Campo de atuação relativo à participação em situações de 
leitura/escrita que possibilitem conhecer os textos expositivos e argumentativos, a linguagem e as práticas relacionadas ao 
estudo, à pesquisa e à divulgação científica, favorecendo a aprendizagem dentro e fora da escola. Alguns gêneros deste 
campo em mídia impressa ou digital: enunciados de tarefas escolares; relatos de experimentos; quadros; gráficos; tabelas; 
infográficos; diagramas; entrevistas; notas de divulgação científica; verbetes de enciclopédia. 

• Trata-se de ampliar e qualificar a participação dos jovens nas práticas relativas ao estudo e à pesquisa, por meio de: - 
compreensão dos interesses, atividades e procedimentos que movem as esferas científica, de divulgação científica e escolar; 
- reconhecimento da importância do domínio dessas práticas para a compreensão do mundo físico e da realidade social, para 
o prosseguimento dos estudos e para formação para o trabalho; e - desenvolvimento de habilidades e aprendizagens de 
procedimentos envolvidos na leitura/escuta e produção de textos pertencentes a gêneros relacionados ao estudo, à pesquisa 
e à divulgação científica. 

• CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO – Trata-se, em relação a este Campo, de ampliar e qualificar a participação das 
crianças, adolescentes e jovens nas práticas relativas ao trato com a informação e opinião, que estão no centro da esfera 
jornalística/midiática. Para além de construir conhecimentos e desenvolver habilidades envolvidas na escuta, leitura e 
produção de textos que circulam no campo, o que se pretende é propiciar experiências que permitam desenvolver nos 
adolescentes e jovens a sensibilidade para que se interessem pelos fatos que acontecem na sua comunidade, na sua cidade 
e no mundo e afetam as vidas das pessoas, incorporem em suas vidas a prática de escuta, leitura e produção de textos 
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pertencentes a gêneros da esfera jornalística em diferentes fontes, veículos e mídias, e desenvolvam autonomia e 
pensamento crítico para se situar em relação a interesses e posicionamentos diversos e possam produzir textos noticiosos e 
opinativos e participar de discussões e debates de forma ética e respeitosa. 

• CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA – Trata-se, neste Campo, de ampliar e qualificar a participação dos jovens nas 
práticas relativas ao debate de ideias e à atuação política e social, por meio do(a): - compreensão dos interesses que movem 
a esfera política em seus diferentes níveis e instâncias, das formas e canais de participação institucionalizados, incluindo os 
digitais, e das formas de participação não institucionalizadas, incluindo aqui manifestações artísticas e intervenções urbanas; 
- reconhecimento da importância de se envolver com questões de interesse público e coletivo e compreensão do contexto de 
promulgação dos direitos humanos, das políticas afirmativas, e das leis de uma forma geral em um estado democrático, como 
forma de propiciar a vivência democrática em várias instâncias e uma atuação pautada pela ética da responsabilidade (o 
outro tem direito a uma vida digna tanto quanto eu tenho); - desenvolvimento de habilidades e aprendizagem de 
procedimentos envolvidos na leitura/escuta e produção de textos pertencentes a gêneros relacionados à discussão e 
implementação de propostas, à defesa de direitos e a projetos culturais e de interesse público de diferentes naturezas. 
Envolvem o domínio de gêneros legais e o conhecimento dos canais competentes para questionamentos, reclamação de 
direitos e denúncias de desrespeitos a legislações e regulamentações e a direitos; de discussão de propostas e programas 
de interesse público no contexto de agremiações, coletivos, movimentos e outras instâncias e fóruns de discussão da escola, 
da comunidade e da cidade. 

• TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO – Contempla aspectos integrados de todos os campos. 

4.3 Bloco 2: dos referenciais à prática 
Os referenciais à prática compreendem, por ano, as práticas de linguagem, as habilidades, aspectos da realidade vivida pelos estudantes 
e referenciais teóricos para proporcionar aos estudantes uma nova compreensão da realidade. 



PLANO CURRICULAR 
 

 

Leila Busnardo 
Secretária Municipal de Educação 

140 

4.3.1 Plano Curricular do 1º Ano 
PR

ÁT
IC

AS
 D

E 
LIN

GU
AG

EM
 

Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às 
habilidades Referenciais 

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

LE
IT

UR
A/

ES
CU

TA
 

(EF01LP01) Reconhecer que textos são lidos e escritos da 
esquerda para a direita e de cima para baixo da página. 

A maioria dos estudantes: 
• Cometem erros na direção da escrita 

(espelhado). Exemplo: ORREF. 
•  Não utilizam o espaçamento. Exemplo: 

Escrevetudojunto. 
•  Não possuem ideia de lateralidade. Exemplo: 

Não sabem o lado do caderno onde precisa 
iniciar a escrita, viram muitas folhas, 
pulammuitas linhas, ou deixa de pular. 

•  A coordenação motora global é pouco 
estimulada. Exemplo: Não consegue segurar o 
lápis. 

• Há falta de estímulo conjunto (família e 
escola/cmei). Exemplo: Atividades de casa que 
retornam sem serem feitas. 

• A falta de apresentação dos símbolos para o 
reconhecimento e leitura decodificada. 
Exemplo: Não é apresentada a imagem e a 
escrita para reconhecimento. 

• Falta de hábito. Exemplo: Falta de leitura dos 
familiares. 

• Falta de material impresso no contexto familiar. 
Exemplo: Revistas, livros, jogos, entre outros. 

 
• LD- Ápis 
• LD- Buriti; 
• Livros literários; 
• Vídeos  (Galinha pintadinha, 

Aprendendo o alfabeto cantando 
A,B,C 

• Livro 
• Música: Jaqueline Petkovik 
• Alfebeto móvel; 
• Alfabeto com massinha; 
• Jogos de alfabetização no 

computador; 
• Escrita do nome no crachá 
• Jogos de alfabetização que 

trabalhe as letras, as sílabas, 
palavras entre outros.  

• Ludicidade/brincadeiras 
• Entre outros. 

 

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na 
decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização. 
(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do 
professor (leitura compartilhada), textos que circulam em 
meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades 
e interesses. 
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• Falta de ampliação do vocabulário. Exemplo: 
Falta da apresentação de diversos gêneros 
(literatura, textos informativos, contos, entre 
outros). 

ES
CR

IT
A 

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, 
palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafemas 
que representem fonemas. 

Os estudantes na sua grande maioria: 
• Possuem dificuldade em relacionar a escrita e 

oralidade. Exemplo: “Desenho da bola” = OIA. 
• Não diferenciam letras, números e outros 

símbolos. Exemplo: 3 = E, 5 = S, O= 0, entre 
outros. 

• Dificuldades fonoaudiológicas. Exemplo: Troca 
de letras (polta/porta, cama/canma/cama) 

• Não reconhecem muitas vezes as letras do 
próprio nome e do seu cotidiano. Exemplo: 
Henzo = Emzo, Agatha = Hta. 

• Dá o significado ao que escreve, porém não 
escreve de forma convencional Exemplo: A SOIA 
E SOIA. (A BOLA É BONITA). É nas tentativas 
de escritas. 

•  Relaciona parcialmente grafema de fonema. 
Exemplo: Casa = kza.a um contraste com a forma 
convencional . 

• Não possuem a visão de voltar aos textos 
mantendo suas características. Exemplo: 
Quando se perdem no texto não conseguem 
achar o ponto em que parou. 

• Reconhecem o ponto final e somente nas 
tentativas de frases o usa. Muitas vezes não 
reconhecem o significado da pontuação. 

• LD- Buriti; 
• Livros literários; 
• Vídeos; 
• LD- Ápis; 
• Jogos de alfabetização que trabalhe 

as letras, as sílabas, palavras, bingo 
dos sons, entre outros.  

• Ludicidade/brincadeiras 
• Música 

 

(EF01LP03) Observar escritas convencionais, comparando-as 
às suas produções escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças. 
(EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas 
características e voltando para o texto sempre que tiver 
dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as 
palavras, escrita das palavras e pontuação. 

AN
ÁL

IS
E 

LIN
GU

ÍS
TI

CA
 (EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais 

gráficos. 
Possuem dificuldade: 

• Em entender que o sinal gráfico dá outro sentido 
ao som da letra. Exemplo: E/ É, ao/ao. 

• LD- Ápis  
• LD- Buriti; 

(EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como 
representação dos sons da fala. 
(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas. 
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(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por 
letras. 

• Em entender o som da junção consoante + vogal. 
Exemplo: B diferente de B+A = BA. 

• Não conseguem segmentar sem auxílio. 
Exemplo: Precisam utilizar palmas, a contagem 
na abertura da boca e a contagem nos dedos. 

• Reconhecer o som da letra em suas junções. 
Exemplo: CA- CE- CI- CO- CU. 

• Em relacionar o que ouve com o que escreve. 
Exemplo: Casa = kaza. 

• Em relacionar o som da mesma família silábica 
na palavra. Exemplo: BANANA (BANÃNA, 
BANANNA). 

• Conseguem seguir a sequência, com maior 
dificuldade nas letras y, w, k. Exemplo: Cantado, 
sem que seja salteado.  

• Não conseguem fazer o relacionamento dos 
formatos das letras. Exemplo: W/w, D/d, R/r. 

• Na maioria das vezes não conseguem 
reconhecer a importância do espaçamento para 
o significado das palavras. Exemplo: Muitas 
vezes é necessário pintar entre as palavras para 
que aprendam a noção de espaço. 

• Não identificam e não entendem a necessidade 
da pontuação. Exemplo: Perguntam o que é a 
bolinha (ponto final). 

• Não entendem a diferenciação do sinônimo e 
antônimo das palavras. Exemplo: Bonito pode ser 
trocado por lindo, ou a sua inversão, 
feio/horroroso.  

•  

• Livros literários (bichodário, 
abecedário, O aniversário do Seu 
Alfabeto) 

• Criação do boneco do senhor 
alfabeto; 

• Vídeos (O bob e o trem) 
• Jogos de alfabetização que trabalhe 

as letras, as sílabas, palavras entre 
outros. Bingo dos diferentes tipos 
das letras; 

• Alfabeto com rótulos; 
• Bingo dos nomes próprios;  
• Ludicidade/brincadeiras 
• Música (abc da xuxa) 
• Jogos no computador; 
• Entre outros.  
 

 

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, 
partes de palavras) com sua representação escrita. 
(EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e 
diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais 
(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem 
das letras 
(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras em 
formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas. 
(EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na 
escrita, por espaços em branco 
(EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e 
diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais. 
(EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das letras, 
como pontos finais, de interrogação e exclamação e seus 
efeitos na entonação. 
(EF01LP15) Agrupar palavras pelo critério de aproximação de 
significado (sinonímia) e separar palavras pelo critério de 
oposição de significado (antonímia). 

 CAMPO DA VIDA COTIDIANA 

LE
IT

UR
A/

ES
CU

TA
 (EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os 

colegas e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, 
listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, 

 
 

• Ludicidade/brincadeiras; 
• Musicas; 
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instruções de montagem (digitais ou impressos), dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua 
forma de organização à sua finalidade. 

• Com auxílio eles conseguem, porém com 
autonomia ainda não. Exemplo: Leitura do 
calendário, parlenda, quadrinhas, com auxílio do 
professor, por ser rotina. 

• Conseguem com a leitura cantada, apontada e 
com auxílio. Exemplo: Mostrando e marcando o 
local e a interpretação do que foi lido. 

• Os alunos de Quatro Barras conhecem as 
cantigas de roda e brincam; 

• Associam uma receita culinário quando se tem 
imagens; Sabem para que servem um convite 
(principalmente de aniversário)  

• Diferentes gêneros textuais 
• Livro literário  (A galinha Ruiva, 

sanduíche da Dona Maricota) 
  

(EF01LP16) Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto e relacionando sua forma de 
organização à sua finalidade. 

ES
CR

IT
A 

(EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, listas, agendas, 
calendários, avisos, convites, receitas, instruções de 
montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações 
(digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/ finalidade do texto.  

• Se o professor for o escriba eles conseguem. 
Exemplo: O professor lendo e mediando. 

• Com auxílio eles conseguem. Exemplo: O 
professor e o grupo trabalhando em texto 
coletivo. 

• Dependendo do gênero eles conseguem. 
Exemplo: O que chama a atenção e o interesse 
deles. 
 

• LD- Ápis página  
• LD- Buriti, página  
• Confecção de convites  (função 

social, escrever um convite para uma 
turma convidando para assistir um 
filme e vice versa) , receitas 
culinárias; 

• Fazer uma receita culinária; 
• Utilização de mídias como 

WhatsApp, email para a escrita e 
compreensão e a socialização.  

• Livros literários  (Salada, saladinha 
– Parlendas) 

• Vídeos (Palavra Cantada, Mix os 
pequerruchos)  

• HQs; 
• Jogos de escrita no computador; 

(EF01LP18) Registrar, em colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, cantigas, quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto 
(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, (re)contagens de 
histórias, poemas e outros textos versificados (letras de 
canção, quadrinhas, cordel), poemas visuais, tiras e histórias 
em quadrinhos, dentre outros gêneros do campo artístico-
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literário, considerando a situação comunicativa e a finalidade 
do texto. 

 
OR

AL
ID

AD
E 

(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, recados, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, que possam ser repassados 
oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

• Possuem dificuldade em repassar devido a falta 
de estimulo da oralidade. Exemplo: Os que 
possuem auxílio em casa conseguem entender e 
repassar. 

• Não conseguem pela falta de prática e 
dificuldade no gênero. Exemplo: O rato roeu a 
roupa do rei de Roma. 
 

• Criar vídeos em que os alunos falem 
receitas, convites, quadrinhas e 
depois mostrar para eles; 

• Gravar áudio que eles falem e depois 
deixar que eles ouvem e identificar as 
vozes de cada coleguinha; 

• LD- Ápis - Buriti 
 (EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-

línguas, com entonação adequada e observando as rimas. 

AÁ
LIS

E 
LIN

GU
ÍS

TI
CA

/ 
SE

MI
ÓT

IC
A 

(EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, 
quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, 
aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo 
e à melodia das músicas e seus efeitos de sentido. 

• Conseguem assimilar a melodia com o 
sentido/estilo. Exemplo: Músicas Natalinas, 
Juninas. 

• Não conseguem assimilar as diferenças entre os 
gêneros e as suas estruturas. Exemplo: 
Diferenciar receita do poema. 

 

• LD- Ápis; 
• LD- Buriti; 
• Livros literários  (A galinha Ruiva, O 

rei Midas, Rima ou combina? Não 
Confunda- Eva Furnari, Não 
confunda;  

• Vídeos;  
• Entre outros. 

 

(EF01LP20) Identificar e reproduzir, em listas, agendas, 
calendários, regras, avisos, convites, receitas, instruções de 
montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações 
(digitais ou impressos), a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros. 

 CAMPO DA VIDA PÚBLICA 

LE
IT

UR
A/

ES
CU

TA
 

(EF12LP08) Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, 
manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso 
e notícias curtas para público infantil, dentre outros gêneros do 
campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

• Os alunos conseguem fazer a leitura e 
compreendem o que está sendo trabalhado, pois 
possuem o auxílio do professor e a colaboração 
dos colegas. Exemplo: Contato com os diferentes 
gêneros. 

• Eles compreendem a finalidade do texto e a 
função social com ajuda do professor. Exemplo: 
Campanha de vacinação, encartes. 

• Conseguem compreender por fazer parte da 
rotina. Exemplo: Os combinados, calendário... 

LD- Ápis; 
Folhetos de Mercado; 
Folhetos de Campanhas sobre a saúde bucal, 
vacinação e entre outros 
Jornal da cidade; 
Sites com propagandas; 
Livros Literários; 
Portal de Quatro Barras  (site) ; 
Criação de combinados; 
Livros Literário  (Um dia que monstrinho veio a 
escola); 

(EF12LP09) Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios 
publicitários e textos de campanhas de conscientização 
destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do campo 
publicitário, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
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(EF12LP10) Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, cartazes, avisos, folhetos, 
regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade 
escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 

Vídeo Turma da Mônica Boas Maneiras, 
Regras de convivência;  

ES
CR

IT
A 

(EF12LP11) Escrever, em colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, manchetes e 
lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias 
curtas para público infantil, digitais ou impressos, dentre outros 
gêneros do campo jornalístico, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

• Com o auxílio do professor e a colaboração dos 
colegas eles conseguem. Exemplo: Roteiro de 
localização, árvore genealógica, noticia curta, 
registro com desenho, pesquisa por meio da 
escrita  

• Com o auxílio e colaboração eles conseguem. 
Exemplo: Placas de trânsitos e suas proibições, 
um folheto informativo sobre uma campanha. 

• Conseguem com o auxílio e cooperação. 
Exemplo: Desenho e a interpretação escrita, 
como os combinados, rotina diária. 

 
• LD- Ápis  
• Desenhos; 
• Confecção de Cartazes,  
• Ditado 
• Jornal  
• Produção Coletiva; 
• Texto coletivo; 
• Entre outros; 

 

(EF12LP12) Escrever, em colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários e textos 
de campanhas de conscientização destinados ao público 
infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário, 
considerando a situação comunicativa e o tema/ 
assunto/finalidade do texto. 
(EF01LP21) Escrever, em colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, listas de regras e regulamentos que 
organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros 
gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

OR
AL

ID
AD

E 

(EF12LP13) Planejar, em colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, slogans e peça de campanha de 
conscientização destinada ao público infantil que possam ser 
repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em 
áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

• Apresentam uma maior dificuldade, porém com a 
mediação do professor eles conseguem 
transmitir. Exemplo: Após a sensibilização do 
tema gerador (lixo), instigar a oralidade por meio 
das ferramentas digitais.  

• LD- Ápis; 
• Utilização dos canais do Youtube;  
• Criação de músicas para uma 

campanha, uma paródia; 
• Teatros; 
• Criação de Vídeos; 

 

AN
ÁL

IS
E 
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GU

ÍS
TI

CA
/
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ÓT
IC

A (EF12LP14) Identificar e reproduzir, em fotolegendas de 
notícias, álbum de fotos digital noticioso, cartas de leitor 
(revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e 
diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive 
em suas versões orais. 

• Apresentam uma maior dificuldade, pois o 
contato com as tecnologias ainda é precário. 
Exemplo: A lentidão da internet e a falta de 
equipamentos. 

• LD- Ápis  

• Imagens de uma determinada noticia;  
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(EF12LP15) Identificar a forma de composição de slogans 
publicitários. 

• Possuem grande dificuldade, pois não é algo 
trabalhado neste ano. Exemplo: É trabalhado 
mais na visualização, do que na composição em 
si. 

• Conseguem compreender com o auxílio e a troca 
de interpretação. Exemplo: Por meio de imagens, 
vídeos.... 

• Diferentes tipos de slongs  (omo, 
Carrefour, símbolo do Youtube, 
símbolo do Mc Donald, marca de 
brinquedo como a Estrela e entre 
outros;  

• LD- Buriti; 

• Livros literários; 
• Vídeos; 

 

(EF12LP16) Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários 
e textos de campanhas de conscientização destinados ao 
público infantil (orais e escritos, digitais ou impressos), a 
formatação e diagramação específica de cada um desses 
gêneros, inclusive o uso de imagens. 

 CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA 

LE
IT

UR
A/

 
ES

CU
TA

 

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, enunciados de tarefas 
escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de 
experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, 
entre outros gêneros do campo investigativo, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

• Ainda apresentam dificuldade, muitas vezes por 
não ser apresentado ao aluno, por considerar 
algo que exige um grau de dificuldade da 
compreensão dos mesmos. Exemplo: Muitas 
vezes é apresentado um livro ao invés de uma 
enciclopédia infantil, pelo grau de dificuldade que 
o professor considera. 

LD- Ápis 
LD- Buriti; 
Revistas da Ciências Hoje;  
Levar um morador da região para fazer uma 
entrevista; 
Livro Literário: Volta ao mundo, 
Vídeo: Cid o cientista; 

ES
CR

IT
A 

(EF01LP22) Planejar e produzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, diagramas, entrevistas, 
curiosidades, dentre outros gêneros do campo investigativo, 
digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto/finalidade do texto. 

• Ainda apresentam dificuldade, muitas vezes por 
não ser apresentado ao aluno. Exemplo: Muitas 
vezes é considerado muito difícil e dessa forma 
eles não conseguem planejar e produzir. 

• LD- Ápis ; 
• LD Buriti; 
• Pesquisas; 
• Entrevistas com os familiares e 

profissionais da escola; 
• Livros que levem os alunos a 

descobrirem de onde vem, como 
acontece; 

• Mural de curiosidades; 
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OR
AL

ID
AD

E 
(EF01LP23) Planejar e produzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, entrevistas, curiosidades, 
dentre outros gêneros do campo investigativo, que possam ser 
repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em 
áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

• Na oralidade mesmo com dificuldade eles 
conseguem se expressar, na maioria das vezes 
sem utilizar as ferramentas digitais. Exemplo: 
Com o auxílio do professor criando cartazes, 
teatros a partir de um livro, ou revista. 

• LD- Buriti; 
• Livros literários; 
• Vídeos que sanem curiosidades, 

que instiguem a investigação 
(Turma da Mônica); 

• LD- Ápis; 
• Recontar as descobertas; 

 

AN
ÁL
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E 
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/ 
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(EF01LP24) Identificar e reproduzir, em enunciados de 
tarefas escolares, diagramas, entrevistas, curiosidades, 
digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica 
de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais 

• Com o auxílio do professor eles são capazes de 
reproduzir oralmente e na escrita. Exemplo: 
Receita, curiosidades.... 

• LD- Ápis ; 
• LD- Ápis ; 
• LD- Buriti; 
• Livros literários; 
• Vídeos caseiros com a pesquisa de 

como surgiu a receita em casa; 
• Receita da família; 
• Atividades que relatem o gênero 

estudado; 
• Pesquisar na internet, sites 

culinários; 
• Montar um livro de receitas com 

todas as trabalhadas em sala. 
 CAMPO ARTÍSTICO – LITERÁRIO 

LE
IT

UR
A/

 
ES

CU
TA

 (EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, 
observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, 
reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua 
dimensão de encantamento, jogo e fruição. 

• Por ter acesso aos textos versificados e jogos, 
conseguem ter uma maior compreensão. 
Exemplo: Cantigas de roda, parlendas. 

• Livro: As 10 casas e o poste que 
Pedro fez; Poemas e rimas; 

• LD Ápis; 
LD Buriti; 

ES
CR

IT
A 

(EF01LP25) Produzir, tendo o professor como escriba, 
recontagens de histórias lidas pelo professor, histórias 
imaginadas ou baseadas em livros de imagens, observando a 
forma de composição de textos narrativos (personagens, 
enredo, tempo e espaço). 

• Conseguem reproduzir diversos textos ouvidos e 
tendo o professor como escriba na organização 
do texto. Exemplo: Um conto, um texto 
informativo que foi debatido em sala. 

• LD- Ápis  
• LD- Buriti; 
• Livros literários; 
• Vídeos; 

 
 



PLANO CURRICULAR 
 

 

Leila Busnardo 
Secretária Municipal de Educação 

148 

AN
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E 
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/ 
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ÓT
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A 
(EF01LP26) Identificar elementos de uma narrativa lida ou 
escutada, incluindo personagens, enredo, tempo e espaço. 

• Com o auxílio do professor fazendo o 
levantamento de hipóteses e previsões do texto 
apresentado. Exemplo: Era uma vez......; A 
princesa “........” é de qual conto? 

• LD- Ápis; 
• LD- Buriti; 
• Livros: Jabuti curioso e o macaco 

metido; 
• Contos de fadas; 

(EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, 
sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões, 
comparações, relacionando-as com sensações e 
associações. 

• Com o auxílio eles conseguem relacionar, 
comparar e associar diversos textos e jogos de 
palavras. Exemplo: A Clara roubou pão na casa 
do João. Quem eu? 

• LD- Ápis ; 
• LD- Buriti; 
• Livros literários; 
• Vídeos; 
• Produção de textos coletivos; 
• Produção a partir de desenhos, 

figuras. Sequencias lógicas; 
• Jogos (Cubo mil histórias), jogo 

dominó das rimas. 

 

4.3.2 Plano Curricular do 2º ANO 

PR
ÁT

IC
AS

 D
E 

LIN
GU

AG
EM

 

Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às 
habilidades Referenciais 

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

O 

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na 
decodificação, no caso de palavras de uso frequente, 
ler globalmente, por memorização. 

Os alunos de Quatro Barras: 
• Fazem leitura de palavras do cotidiano simples, 

maior dificuldade nas complexas. Exemplo: bola 
- palavra simples, calendário - complexa. 

Realizar com os alunos na rotina diária:  
• Explorar diversos textos e dentro deles 

destacar as silabas e suas famílias a partir 
daí trabalhar a escrita espontânea, e o 
processo de autocorreção, ditados com e 
sem imagem, carimbos. 

(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação 
do professor (leitura compartilhada), textos que 
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circulam em meios impressos ou digitais, de acordo 
com as necessidades e interesses. 

• Tem interesse em acompanhar a leitura 
apontada pelo professor. Exemplo: textos sobre 
a família e cantigas populares. 
 

• Explorar a oralidade desses textos para 
criarem o hábito e visualizarem a escrita. 

• Jornais, revista e encartes. 
  

ES
CR

IT
A 

(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta 
de palavras conhecidas ou com estruturas silábicas já 
dominadas, letras maiúsculas em início de frases e 
em substantivos próprios, segmentação entre as 
palavras, ponto final, ponto de interrogação e ponto 
de exclamação 

• Não compreendem o início das 
palavras que contenham letra 
maiúscula nem substantivo próprio ou 
sinais de pontuação. Exemplo: Os 
próprios nomes, escola, familiares. 

• Aperfeiçoando a habilidade viso-
manual para copiar textos breves em 
alguns casos há duvidas ao retornar ao 
texto, e também na pontuação. 
Exemplo: Poesias, textos informativos. 

 

• Trabalhar a identidade para explorar letra 
maiúscula, certidão de nascimento, a partir 
explorar a oralidade e também o registro de 
sua biografia destacando coletivamente ou 
individual a ortografia, substantivos e sinais 
de pontuação. 

•  Trazer músicas (Toquinho: gente tem nome 
e sobrenome) abordando a letra de forma 
lúdica e desenhos relacionando com o 
contexto do dia a dia. 

• Ler para a turma o poema de Pedro Bandeira 
(nome da gente).  

• Exercitar a estratégia de leitura antecipação 
de sentido, que é a habilidade de prever 
informações, com a finalidade de 
desenvolver a compreensão leitora.  

• Cantigas: Parabéns pra você.  

(EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas 
características e voltando para o texto sempre que 
tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, 
espaçamento entre as palavras, escrita das palavras 
e pontuação. 

AN
ÁL

IS
E 

LIN
GU

ÍS
TI

CA
/S

EM
IÓ

TI
CA

 (EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover 
e substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar 
novas palavras. 

• Iniciam as separações de silabas, mas com 
algumas dificuldades em criar palavras. 
Exemplo: CEBOLA – BOLA, SAPATO – PATO. 
 

• Ainda fazem a troca fonética, principalmente 
alunos que tenham problemas na fala. 
 

• Fazem trocas entre o fonema e grafema. 
Exemplo: FACA – VACA, TATO – DADO. 

 
• Dificuldade na sonoridade das palavras onde 

confundem o som só de vogal, ou consoante e 

• Criar a rotina diária no qual explorar 
oralmente as famílias silábicas, destacar elas 
a partir de textos como parlendas, quadrinhas 
poemas. 

• Jogos da caixa amarela do PNAIC: Jogo 
palavras dentro de palavras 

• Criar na rotina diária: a exploração da forma 
como é articulada a fala para cada família 
silábica tornando um hábito para o aluno.  

• Identificar semelhança e diferenças nas 
sílabas. 

(EF02LP03) Ler e escrever palavras com 
correspondências regulares diretas entre letras e 
fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares 
contextuais (c e q; e e o, em posição átona em final de 
palavra). 
(EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com 
sílabas CV, V, CVC, CCV, identificando que existem 
vogais em todas as sílabas. 
(EF02LP05) Ler e escrever corretamente palavras com 
marcas de nasalidade (til, m, n). 
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(EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico que opera 
nos nomes das letras do alfabeto. 

vogal. Exemplo: PREGO – PEGO, NINHO – 
NINO. 

 
• Ainda não compreendem o sinal gráfico do ~ e o 

som correspondente. Exemplo: balão, capitão.... 
 

• Os alunos ainda não reconhecem a letra 
imprensa minúscula e a cursiva. Exemplo: leitura 
de reportagem em jornais, e letras cursivas 
copiadas no quadro e frases feitas em 
coletividade ou feitas pela professora. 

• Já possuem um melhor domínio ao registrar 
palavras, frases e texto coletivos. Exemplo: A 
mediação do professor como escriba. 
 

• Não possuem entendimento do uso da 
pontuação apenas ao registrar do quadro. 
Exemplo: Textos e frases registrados pelo 
professor e correção coletiva. 
 

• Ainda não possuem a compreensão do 
aumentativo e diminutivo no registro das 
palavras, apenas na oralidade. Exemplo: Gato / 
gatinho/ gatão. 

• Perceber os números de sílabas na 
pronúncia das palavras 
 

• Propor recorte e colagem, caça-palavras, 
cruzadinha, carimbos com as trocas 
fonéticas, por exemplo, F-V, T- D. 

• Tirinhas, histórias em quadrinhos. 
• TV ESCOLA: Ao pé da letra 
•  Livro: A rebelião da pontuação. 
• Jogos: de bingo, do mico, estopes com 

sinônimo e antônimos. 
• Jogo da memória. 
• Vídeos: Aprendendo diminuitivo e 

aumentativo 
• Aprender antônimo contrário-oposto e 

inverso 
 

 

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos 
nas formas imprensa e cursiva. 
(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao 
escrever frases e textos. 
(EF02LP09) Usar adequadamente ponto final, ponto 
de interrogação e ponto de exclamação. 
(EF02LP10) Identificar sinônimos de palavras de texto 
lido, determinando a diferença de sentido entre eles, e 
formar antônimos de palavras encontradas em texto 
lido pelo acréscimo do prefixo de negação in-/im-. 
(EF02LP11) Formar o aumentativo e o diminutivo de 
palavras com os sufixos -ão e -inho/-zinho. 

 CAMPO DA VIDA COTIDIANA 

LE
IT

UR
A/

ES
CU

TA
 

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor ou já com 
certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, 
convites, receitas, instruções de montagem (digitais 
ou impressos), dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma 
de organização à sua finalidade. 

• Os alunos estão em processo de compreensão 
na leitura dos diversos gêneros da vida cotidiana. 
Exemplo: Calendário, Panfletos.... 
 

• Conseguem compreender considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto, 
porém alguns ainda não adquiriram o processo 
da leitura. Exemplo: alguns não lêem, mas 
quando cantarolam, ou são questionados falam 
sobre o que é o assunto. 

• Criar como rotina a leitura, exploração de 
calendários, textos diversos. Como sugestão 
criar o ajudante do dia para que a cada dia 
um aluno juntamente com a professora e a 
turma faça a leitura dos mesmos, podendo 
criar a sacola viajante e ao retornar fazer a 
exploração oral ou leitura do que aprendeu. 

• Cantigas: Terezinha de Jesus, Caranguejo 
não é peixe, o cravo e a rosa...... 
 

(EF02LP12) Ler e compreender com certa autonomia 
cantigas, letras de canção, dentre outros gêneros do 
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campo da vida cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto e 
relacionando sua forma de organização à sua 
finalidade. 

ES
CR

IT
A 

(EF02LP13) Planejar e produzir bilhetes e cartas, em 
meio impresso e/ou digital, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

 
• Conseguem planejar e produzir, mesmo com 

erros ortográficos e de uma  
maneira mais simples. Exemplo: Mensagem no 
celular, um bilhete ditado, ou copiado. 

• Conseguem identificar e produzir em grupo, 
diante da mediação do professor. Exemplo: 
Relato de Aula do Campo e Experiências 
pessoais. 

• Conseguem parcialmente planejar e produzir 
diversos gêneros, com suas finalidades, 
mediante a colaboração dos colegas e a 
mediação do professor. Exemplo: Tirinha, 
quadrinhas...... 
 

 

Na rotina diária: 
• Explorar deferentes gêneros textuais, 

exemplo: bilhetes e cartas, convites, fazendo 
o registro coletivo de acontecimentos do dia 
a dia deles. 

• Para explorar os relatos pode–se fazer 
coletivamente após irem a aulas de campo, 
sua própria biografia, acontecimentos na 
escola como as festas juninas, páscoa 
sempre associando com a seu cotidiano. 

• Semanalmente ou quinzenal propor a 
produção textual explorando os gêneros 
textuais, assim além de explorar a escrita 
individual e coletiva apresenta uma variedade 
de textos. 

 
 

(EF02LP14) Planejar e produzir pequenos relatos de 
observação de processos, de fatos, de experiências 
pessoais, mantendo as características do gênero, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, (re) contagens 
de histórias, poemas e outros textos versificados 
(letras de canção, quadrinhas, cordel), poemas visuais, 
tiras e histórias em quadrinhos, dentre outros gêneros 
do campo artístico-literário, considerando a situação 
comunicativa e a finalidade do texto. 

OR
AL

ID
AD

E 

(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, recados, 
avisos, convites, receitas, instruções de montagem, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, que 
possam ser repassados oralmente por meio de 
ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando 
a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade 
do texto. 

• Conseguem com a colaboração dos colegas e a 
mediação do professor produzir, Exemplo: 
convite de aniversário via (áudio) ou oralmente, 
receitas.... 

• A maioria dos alunos conseguem se expressar 
por meio de cantigas obedecendo ritmo, porém 
não conseguem estabelecer a sonoridade 
através da melodia. Exemplo: Diversas cantigas 
populares. 

• Criar por meio de vídeos via celular 
acontecimento do dia a dia da escola, por 
exemplo, um jornal da turma ou da escola em 
que vão ser divulgados aniversários, festas, 
reuniões. 

• Criar momentos de apresentação musical, 
primeiramente estudar sobre o ritmo musical, 
como iniciou e os principais cantores, regiões 
de maior repercussão, a apresentação pode 
ser apenas para sala ou para escola, 
explorando o ritmo, a melodia das músicas e 
várias sequências a partir da mesma. 

(EF02LP15) Cantar cantigas e canções, obedecendo 
ao ritmo e à melodia. 

AN
ÁL

IS
E 

LIN
G  

(EF12LP07) Identificar e (re) produzir, em cantiga, 
quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e 
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canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de 
fala relacionado ao ritmo e à melodia das músicas e 
seus efeitos de sentido. 

• Identifica somente com a mediação do professor, 
pois eles conhecem as melodias, porém não 
reconhecem os estilos. Exemplo: MPB 
(Aquarela).... 

• Reconhecem e produzem gradativamente com a 
mediação do professor a composição e estilo de 
cada um desses gêneros. Exemplo: Sanduíche, 
modo de fazer algo..... 

• Com a mediação do professor eles identificam e 
reproduzem os relatos do dia a dia 
progressivamente, com as expressões que 
marcam a progressão do tempo. 
Exemplo: Acontecimentos do passado e do 
presente. 

• Trazer e explorar oralmente, cantigas, trava-
línguas, parlendas, expor em sala e sempre 
cantar no inicio e final das aulas como um 
hábito. 

• Trazer gêneros que apresentem a 
composição dos mesmos como receita a 
partir de temas como alimentação, textos e 
livros como O Sanduíche da Maricota, A 
cesta da Dona Mariccota, O Caso do Bolinho, 
receitas como pesquisa de casa feita pelos 
pais, podendo fazer a degustação e o 
preparo em sala, criar também um livrinho de 
receitas da sala. 

• Os relatos de acontecimentos passados 
podem se iniciar com pesquisa da família 
como hábitos que eles têm, brincadeiras, 
comidas, músicas e vestuário. 

• Convidar um familiar (envolver a 
comunidade), onde o mesmo poderá fazer o 
relato e desenvolver o preparo de sua receita. 

(EF02LP16) Identificar e reproduzir, em bilhetes, 
recados, avisos, cartas, e-mails, receitas (modo de 
fazer), relatos (digitais ou impressos), a formatação e 
diagramação específica de cada um desses gêneros. 
(EF02LP17) Identificar e reproduzir, em relatos de 
experiências pessoais, a sequência dos fatos, 
utilizando expressões que marquem a passagem do 
tempo (“antes”, “depois”, “ontem”, “hoje”, “amanhã”, 
“outro dia”, “antigamente”, “há muito tempo” etc.), e o 
nível de informatividade necessário. 

 CAMPO DA VIDA PÚBLICA 

LE
IT

UR
A/

ES
CU

TA
 

(EF12LP08) Ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, foto legendas 
em notícias, manchetes e slides em notícias, álbum de 
fotos digital noticioso e notícias curtas para público 
infantil, dentre outros gêneros do campo jornalístico, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

• Conseguem ler e compreender com a 
colaboração dos colegas e a mediação do 
professor, notícias curtas destinadas ao público 
infantil, possibilitando o contato gradativamente 
com os diversos gêneros. Exemplo: Notícias 
curtas, médias e longas...... 

• Conseguem ler e compreender com a 
colaboração dos colegas e a mediação do 
professor, notícias curtas destinadas ao público 
infantil, possibilitando o contato gradativamente 
com os diversos gêneros e seus sentidos. 

• Explorar notícias curtas a partir de jornais e 
revistas, ou de veículos de informação digital, 
criar a partir da exploração oral suas próprias 
noticias com acontecimentos do dia a dia em 
sala de aula ou da escola. 

• Apresentando as diversas campanhas e 
temas sobre meio ambiente, saúde, 
qualidade de vida, criar anúncios e 
campanhas de conscientização para a 
população que está inserida no contexto 
deles. 

(EF12LP09) Ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, slogans, 
anúncios publicitários e textos de campanhas de 
conscientização destinados ao público infantil, dentre 
outros gêneros do campo publicitário, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
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(EF12LP10) Ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, cartazes, 
avisos, folhetos, regras e regulamentos que organizam 
a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros 
do campo da atuação cidadã, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Exemplo: Campanha de vacina, encartes de 
mercado. 

• Conseguem ler e compreender em colaboração 
com os colegas e do professor possibilitando o 
contato com os diversos gêneros e os recursos 
utilizados neles. Exemplo: Os combinados da 
sala, folhetos informativos. 
  

• Convidar as secretarias de saúde e meio 
ambiente, para estar desenvolvendo os 
assuntos de campanhas. 

• Criar como rotina a leitura e compreensão 
dos combinados em sala, avisos nas 
agendas. 

ES
CR

IT
A 

(EF12LP11) Escrever, em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor, foto legendas em notícias, 
manchetes e slides em notícias, álbum de fotos digital 
noticioso e notícias curtas para público infantil, digitais 
ou impressos, dentre outros gêneros do campo 
jornalístico, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

• Conseguem ler e compreender com a 
colaboração dos colegas e a mediação do 
professor, notícias curtas destinadas ao público 
infantil, possibilitando o contato gradativamente 
com os diversos gêneros e o desenvolvimento 
da prática da escrita. Exemplo: Jornal escolar, 
promoções trabalhadas em mercadinho.... 

• Conseguem escrever com a colaboração dos 
colegas e a mediação do professor, notícias 
curtas destinadas ao público infantil, 
possibilitando o contato gradativamente com os 
diversos gêneros e seus sentidos. Exemplo: 
Campanha de vacina, encartes, receitas.... 

• Conseguem com a mediação do professor, 
planejar e produzir cartazes para divulgação de 
eventos. Exemplo: Convites para eventos 
escolares, cartazes para procurar animais 
perdidos. 

• Retirar de jornais anúncios como vende-se, 
jornal escolar, encartes de mercados, 
mostrando como é organizado e feito e a 
partir criar coletivamente com os alunos 
mercadinhos com panfletos de divulgação, 
vende-se de algo que eles querem e 
gostariam de vender. 

• Apresentando as diversas campanhas e 
temas sobre meio ambiente, saúde, 
qualidade de vida criar anúncios e 
campanhas de conscientização para a 
população que está inserida no contexto 
deles. 

• Explorar a partir de livros como Viviana a 
rainha do pijama, e explorar o convite e a 
partir criar o deles. 

 

(EF12LP12) Escrever, em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor, slogans, anúncios 
publicitários e textos de campanhas de 
conscientização destinados ao público infantil, dentre 
outros gêneros do campo publicitário, considerando a 
situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do 
texto. 
(EF02LP18) Planejar e produzir cartazes e folhetos 
para divulgar eventos da escola ou da comunidade, 
utilizando linguagem persuasiva e elementos textuais 
e visuais (tamanho da letra, leiaute, imagens) 
adequados ao gênero, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

OR
AL

ID
AD

E 

(EF02LP19) Planejar e produzir, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, notícias curtas 
para público infantil, para compor jornal falado que 
possa ser repassado oralmente ou em meio digital, em 
áudio ou vídeo, dentre outros gêneros do campo 
jornalístico, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

• Conseguem planejar e produzir um jornal falado 
com tema/assunto mediante a colaboração dos 
colegas e com a mediação do professor, na 
maioria das vezes utilizando o jornal impresso 
como ponto de partida. Exemplo: Classificados, 
previsão de tempo. 
 

• Depois de explorar as notícias impressas e a 
criação deles, divulgar por meio de um blog 
criado em sala, ou uma página no youtube 
com relatos dos acontecimentos dos alunos, 
como por exemplo, campanhas de 
vacinação, meio ambiente, desenvolvendo 
não somente a conscientização desses 
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(EF12LP13) Planejar, em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor, slogans e peça de 
campanha de conscientização destinada ao público 
infantil que possam ser repassados oralmente por meio 
de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

• Planejam com a colaboração dos colegas e do 
professor campanha de conscientização 
oralmente. Exemplo: áudios para ampliação do 
repertório. 

temas como a oralidade e desenvolvimento 
corporal deles. 
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ÁL
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E 
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(EF12LP14) Identificar e reproduzir, em foto legendas 
de notícias, álbum de fotos digital noticioso, cartas de 
leitor (revista infantil), digitais ou impressos, a 
formatação e diagramação específica de cada um 
desses gêneros, inclusive em suas versões orais. 

• Conseguem identificar e reproduzir com a 
mediação do professor a fim de permitir o contato 
com a composição do texto. Exemplo: Notícias, 
álbuns de figurinha. 

 
• Conseguem em parceria com os colegas e a 

mediação do professor para que 
progressivamente possam conhecer a 
composição/ estrutura do gênero. Exemplo: 
passo a passo do slogan, propaganda.... 
 

• Conseguem em parceria com os colegas e a 
mediação do professor para que gradativamente 
possam conhecer a organização do gênero. 
Exemplo: anuncio de jogos e programas. 

• Exploração de álbuns de figurinhas de times, 
jogadores entre outros, apresentar a 
composição e criar coletivamente ou 
individual o seu próprio álbum, mostrando o 
passo a passo de como criar, a estrutura, e 
pra que serve esse tipo de gênero. (EF12LP15) Identificar a forma de composição de 

slogans publicitários. 
(EF12LP16) Identificar e reproduzir, em anúncios 
publicitários e textos de campanhas de 
conscientização destinados ao público infantil (orais e 
escritos, digitais ou impressos), a formatação e 
diagramação específica de cada um desses gêneros, 
inclusive o uso de imagens. 

 CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA 

LE
IT

UR
A/

 
ES

CU
TA

 

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, enunciados de 
tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos 
relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de 
enciclopédia infantil, entre outros gêneros do campo 
investigativo, considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto. 

• Ainda não adquiriram o processo da leitura e 
interpretação, para que consigam ler e 
compreender, se faz necessária a mediação do 
professor. Exemplo: Enunciados de atividades, 
cruzadinhas... 

• Conseguem reconhecer a função dos textos com 
a mediação do professor apresentando as 

• Explorar diariamente a leitura não apenas 
como forma de ensino. 

• Diversidade dos gêneros textuais. 
•  Propor também a leitura deleite, caixas do 

PNAIC. 
• Para trabalhar a leitura e interpretação de 

diversos textos, propiciar diferentes 
contextos como pesquisas, textos (EF02LP20) Reconhecer a função de textos utilizados 

para apresentar informações coletadas em atividades 
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de pesquisa (enquetes, pequenas entrevistas, 
registros de experimentações). 

informações coletadas. Exemplo: Árvore 
Genealógica, gráficos. 

• Conseguem com a mediação do professor, 
explorar gradativamente os informativos de 
diferentes ambientes de pesquisa. Exemplo: 
Interpretar pesquisas de gostos populares...... 

informativos, contos de determinados temas 
abordados em sala. 

• Criar roteiros com perguntas para ir 
estimulando a interpretação oral e escrita. 
 

(EF02LP21) Explorar, com a mediação do professor, 
textos informativos de diferentes ambientes digitais de 
pesquisa, conhecendo suas possibilidades. 

ES
CR

IT
A 

(EF02LP22) Planejar e produzir, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, pequenos 
relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de 
enciclopédia infantil, dentre outros gêneros do campo 
investigativo, digitais ou impressos, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do 
texto. 

• Conseguem planejar e produzir com o auxílio dos 
colegas e a mediação do professor, pequenos 
relatos, experiências, entre outros. Exemplos: 
Experimentos e relatos de aula de campo... 

• Conseguem planejar e produzir com certa autonomia 
e com a mediação do professor pequenos registros. 
Exemplo: Preferências de gostos, pesquisa sobre 
relatos pessoais. 

• Criar relatos em sala a partir de contextos vividos 
pelos alunos, como aulas de campo, 
apresentação de músicas, trabalhados em sala, 
entre outros.  

• A partir da pesquisa sobre a fruta, brinquedos 
preferidos farão o pequeno registro sobre o 
levantamento dos dados. 

(EF02LP23) Planejar e produzir, com certa autonomia, 
pequenos registros de observação de resultados de 
pesquisa, coerentes com um tema investigado. 

OR
AL

ID
AD

E 

(EF02LP24) Planejar e produzir, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, relatos de 
experimentos, registros de observação, entrevistas, 
dentre outros gêneros do campo investigativo, que 
possam ser repassados oralmente por meio de 
ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando 
a situação comunicativa e o tema/assunto/ finalidade 
do texto. 

• Conseguem planejar, produzir e relatar com 
autonomia gradativa os experimentos 
observados nos diversos temas/assuntos já 
observados. Exemplo: Contam e recontam o que 
observaram em entrevistas. 

• Conseguem ampliar gradativamente os relatos 
de experimento e entrevistas. Exemplo: Fazem a 
interpretação oral de contos, de relatos que 
ouviram. 

• Para facilitar a oralidade, realizar uma 
conversa dirigida do que eles observaram, 
mais gostaram, curiosidades ou dúvidas e a 
partir dessa conversa organizar as ideias, 
assim facilita a participação de todos os 
alunos. 

(EF02LP25) Identificar e reproduzir, em relatos de 
experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia 
infantil, digitais ou impressos, a formatação e 
diagramação específica de cada um desses gêneros, 
inclusive em suas versões orais. 

 CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO 

LE
IT

UR
A/

 
ES

CU
TA

 (EF02LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, 
textos literários, de gêneros variados, desenvolvendo o 
gosto pela leitura. 

• Conseguem com a mediação do professor, ler e 
compreender os diversos gêneros literários, 
desenvolvendo o gosto pela leitura. Exemplo: 
Tirinhas. 

• Sempre ter como rotina a leitura de diversos 
gêneros podendo ser um por semana ou 
partir de alguma temática que aborde 
determinados textos e assim com a mediação (EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos 

versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de 
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palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo 
imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo e 
fruição. 

• Conseguem apreciar com muito gosto 
principalmente se for algo que chame a atenção 
deles ou seja do agrado. Exemplo: Jogos de 
tabuleiro, eletrônicos, gibis de super-heróis. 

• Com a mediação do professor e a coletividade os 
alunos reescrevem textos passando o que 
compreenderam. Exemplo: A cigarra e a formiga, 
o leão e o rato. 
 

do professor começarem a ter uma melhor 
compreensão. 

• Trabalhar fábulas que estejam dentro de uma 
temática e destacando a narrativa do texto, e 
a partir fazer a reescrita do mesmo em forma 
de resumo no coletivo. 

ES
CR

IT
A 

(EF02LP27) Reescrever textos narrativos literários 
lidos pelo professor. 

AN
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(EF02LP28) Reconhecer o conflito gerador de uma 
narrativa ficcional e sua resolução, além de palavras, 
expressões e frases que caracterizam personagens e 
ambientes. 

• Com a medição do professor instigando os 
alunos por meio de questionamentos que levem 
a pensar sobre como o texto está escrito e sua 
funcionalidade. Exemplo: Fábulas diversificadas. 

• Conseguem com a mediação do professor 
trazendo uma diversidade de textos e atividades 
que comtemplem as rimas, sonoridade entre 
outros. Exemplo: Letra de músicas, parlendas. 

• Conseguem com a mediação do professor em 
sala que está sempre abordando dentro das 
atividades e textos, o seu formato e explorando 
bastante o visual. Exemplo: Capa de livros de 
poemas, ilustração dos próprios alunos. 

• Trazer as fábulas apresentando sua estrutura 
e composição, como a escrita, expressões, e 
a partir criar coletivamente com a turma uma 
fábula da sala que aborde um tema da 
realidade vivida por eles, após dramatizar a 
mesma para a escola. 

• Explorar poemas de autores como Ruth 
Rocha entre outros que abordem alguma 
temática trabalhada e assim destacando a 
capa, ilustração, o formato como é escrito as 
rimas, a forma como é lida , a partir tentar 
criar um poema da sala ou em grupos. 

(EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, 
rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras, 
expressões, comparações, relacionando-as com 
sensações e associações. 
(EF02LP29) Observar, em poemas visuais, o formato 
do texto na página, as ilustrações e outros efeitos 
visuais. 

 

4.3.3 Plano Curricular do 3º Ano 

PR
ÁT

IC
AS

 D
E 

LIN
GU

AG
EM

 

Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO 
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LE
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A/
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TA
 

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em 
seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos 
curtos com nível de textualidade adequado. 

No início do ano: 
• Poucos alunos conseguem estar nesses níveis de aprendizagem, 

alguns conseguem, mas a grande maioria não, no decorrer dos 
bimestres praticamente todo a turma vai estar nesse nível. 
Exemplo: Receita como texto instrucional. 

• Parte dos alunos conseguem selecionar o livro que mais chama a 
atenção e falar o porquê da escolha e após a leitura dizer o que 
achou da leitura. Exemplo: Conto dos Três porquinhos vai ler e 
contar o que aconteceu com suas palavras. 

• Percebe-se que a maioria dos alunos consegue identificar e 
compreender a ideia central de pequenos textos com o auxílio do 
professor. Exemplo: Uma fábula “O leão e o rato” vai saber relatar 
a história e compreender a moral da história. 

• Boa parte dos alunos não saberá questionar o porquê da 
consequência de alguns fatos que não compreendeu bem. 
Exemplo: Uma notícia sobre a corrupção no país nem todos vai 
compreender o porquê desse caos na política. 

• Gradativamente o professor vai auxiliando os alunos que vão 
identificando as substituições lexicais. 
 

• Fábulas de diferentes 
autores 

• Textos de diferentes 
tipologias  

• Jornal Gazeta do Povo, 
Jornal União,  

• Mídias sociais  
• Ruth Rocha – As 

coisas que a gente fala  
• Elias José – O jogo das 

Palavras mágicas  
• Agnes de Lestrade – A 

grande fábrica de 
palavras. 

• Ruth Rocha –O menino 
que aprendeu a ler  

• LDA – Língua 
Portuguesa 

(EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do 
cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em 
meios digitais para leitura individual, justificando a 
escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, 
após a leitura. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global. 
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos 
lidos. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase 
ou do texto. 
(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um 
texto, identificando substituições lexicais (de 
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de 
pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, 
demonstrativos) que contribuem para a continuidade do 
texto. 

PR
OD

UÇ
ÃO

 D
E 

TE
XT

OS
 

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como 
ortografia, regras básicas de concordância nominal e 
verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, 
ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e 
pontuação do discurso direto, quando for o caso. 

• Poucos alunos conseguem fazer a produção de um texto com 
conhecimento linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, 
regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação 
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas 
em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o 
caso, e com o auxílio do professor  

• O aluno amplia seu vocabulário no decorrer do ano, e vai 
assimilando pronomes, gêneros, recursos de coesão pronominal, 
conforme o trabalho realizado a cada bimestre, sempre com o 
auxílio do professor.  

• Na grande maioria os alunos conseguem organizar e compreender 
que o texto tem que ter início, desenvolvimento e conclusão. 

• Apresentação de 
Teatro;  

• Leitura de Piadas; 
• Diferentes Tipologias  
• Leitura de Imagens  
• Tirinha – Mafalda e 

outras  
• LDA – Língua 

portuguesa  
• Leituras de livros do 

PNAIC 
 

(EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, recursos de 
referenciação (por substituição lexical ou por pronomes 
pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário 
apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal 
(pronomes anafóricos) e articuladores de relações de 
sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, 
comparação), com nível suficiente de informatividade 
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(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, 
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas e 
de acordo com as características do gênero textual. 

Exemplo: Sabe a diferença entre prosa e verso, não 
necessariamente com a nomenclatura  

 

OR
AL

ID
AD

E 

(EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, 
utilizados em diferentes situações e contextos 
comunicativos, e suas características linguístico-
expressivas e composicionais (conversação espontânea, 
conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas 
no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, 
narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula, debate 
etc.). 

• Parte dos alunos sabem identificar e expressar o tipo de texto que 
está sendo abordado, no contexto geral, porém, muitos não sabem 
identificar formalmente no cotidiano. Sabe que é uma noticia 
quando vêm no jornal, no entanto não conseguem elaborar a 
notícia. 

• Sabem identificar os diferentes sons, mas não com sua variação 
linguística. Com mediação do professor conseguem apontar as 
características regionais, rurais e urbanas e suas variações 
linguísticas. Exemplo: Um forró vai saber o ritmo trabalhado, mas 
não vai saber de qual região, localidade. 

 
 
 
 

• Gibis  (Chico Bento) 
• Músicas regionais e de 

outras culturas  
• Mídias Sociais 
• LDA – Língua 

Portuguesa  
• Dramatização para 

organizar as ideias, 
desenvolver a 
oralidade e ampliar a 
expressão 
espontânea. 

(EF35LP11) Ouvir gravações, canções,  
,textos falados em diferentes variedades linguísticas, 
identificando características  
regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as 
diversas variedades linguísticas como características do 
uso da língua por diferentes grupos regionais ou 
diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos 
linguísticos. 
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(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer 
dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no 
caso de palavras com relações irregulares fonema-
grafema. 

• A maioria dos alunos necessitam ampliar o grau de 
formação de palavras e reconhecimento de sílabas mais 
complexas, estão em processo de construção das 
correspondências entre grafema e fonema, por isso 
acontecem as trocas. Exemplo: quase escrevem quase. 

• Alguns alunos após leitura conseguem corrigir sua 
própria escrita. 

• Percebe-se que a maioria não reconhece a sílaba tônica 
, porém sabem identificar o número de silabas utilizando 
a batida de palmas , no entanto , não consegue separar 
corretamente os dígrafos. 

 

Livro: Mais Respeito sou criança 
– Pedro Bandeira  (Poesia 
Maluquices do H). 
Uso do dicionário 
LDA – Língua Portuguesa  
 Canções divertidas – Palavras 
Cantadas 
Nye Ribeiro- Roda de Letrinhas  
Tirinhas do menino maluquinho 
Cartazes de Lembretes – 
conceitos 
Reportagens de Jornais e 
revistas 
Revista Nova Escola  

(EF03LP01) Ler e escrever palavras com 
correspondências regulares contextuais entre grafemas 
e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) 
em sílaba átona em final de palavra – e com marcas de 
nasalidade (til, m, n). 
(EF03LP02) Ler e escrever corretamente palavras com 
sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, identificando 
que existem vogais em todas as sílabas. 
(EF03LP03) Ler e escrever corretamente palavras com 
os dígrafos lh, nh, ch. 
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(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso 
frequente nas quais as relações fonema-grafema são 
irregulares e com h inicial que não representa fonema. 

• Percebe-se que a maioria dos alunos conseguem ler e escrever 
palavras simples identificando vogal e consoante, ampliando no 
decorrer do ano palavras com silabas complexas.  

• Parte dos alunos realizam a leitura corretamente das palavras com 
dígrafos, tendo dificuldades em registrar precisando do auxílio do 
professor. Exemplo: palhaço – paliaço. 

• Alguns alunos apresentam dificuldades na escrita de palavras 
escritas com H. Exemplo: prego – pego, homem – omem. 

• Os alunos estão em processo de aprendizagem quanto a 
utilização dos acentos gráficos.  

 
• Conseguem identificar e classificar as palavras de acordo com o 

número das silabas, aprimorando a nomenclatura. Exemplo: 
Balão- 2 silabas  
 

• Identificam a sílaba tônica e realizam a classificação, com 
mediação do professor. Exemplo: cocada - trissílaba. 

• Reconhecem os símbolos da pontuação, porém, não entendem a 
função e a utilização no texto, sendo necessário a mediação do 
professor. Exemplo: não sabe que o travessão é utilizado no início 
de diálogo. 

• Apresentam dificuldade em compreender identificar e diferenciar, 
em textos, substantivos e verbos e suas funções na oração: 
agente, ação, objeto da ação, mesmo com o auxílio do professor. 

• Compreende que adjetivo é uma qualidade/defeito. Exemplo: José 
é bonito. 

• Os alunos possuem dificuldades, mesmo com o auxílio do 
professor em reconhecer os pronomes pessoais, possessivos e 
demonstrativos, como recurso coesivo anafórico. 

• Percebe-se que os alunos não têm a compreensão do uso de 
prefixos e sufixos que dão sentidos as palavras. Exemplo: Pensar 
= Repensar  
  

Jogos Silábicos, silabas, 
dígrafos, acentuação, verbo. 
  
 
 
 

(EF03LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) 
em monossílabos tônicos terminados em a, e, o e em 
palavras oxítonas terminadas em a, e, o, seguidas ou não 
de s. 
(EF03LP05) Identificar o número de sílabas de palavras, 
classificando-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas 
e polissílabas. 
(EF03LP06) Identificar a sílaba tônica em palavras, 
classificando-as em oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas. 
(EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na 
escrita ponto final, ponto de interrogação, ponto de 
exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos 
e travessão. 
(EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos, 
substantivos e verbos e suas funções na oração: agente, 
ação, objeto da ação. 
(EF03LP09) Identificar, em textos, adjetivos e sua função 
de atribuição de propriedades aos substantivos. 
(EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção 
textual pronomes pessoais, possessivos e 
demonstrativos, como recurso coesivo anafórico. 
(EF03LP10) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na 
formação de palavras derivadas de substantivos, de 
adjetivos e de verbos, utilizando-os para compreender 
palavras e para formar novas palavras. 

 CAMPO DA VIDA COTIDIANA 



PLANO CURRICULAR 
 

 

Leila Busnardo 
Secretária Municipal de Educação 

160 

LE
IT

UR
A/

ES
CU

TA
 

(EF03LP11) Ler e compreender, com autonomia, textos 
injuntivos instrucionais (receitas, instruções de 
montagem etc.), com a estrutura própria desses textos 
(verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) 
e mesclando palavras, imagens e recursos gráfico 
visuais, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

• Necessitam desenvolver a leitura e a compreensão dos textos com 
suas injunções, instruções e indicações, utilizando os recursos 
propostos. Exemplo: Uma receita utilizando imagens. 

• Necessitam desenvolver sua autonomia para a leitura em textos 
explorando seu cotidiano identificando os sentimentos contidos no 
mesmo. Exemplo: Carta do aluno ao professor expressando seu 
carinho. 
 

LDA – Língua portuguesa 
Leitura de diferentes textos 
Literatura infantil diversas  
Fábulas  
A hora do desconto – Fabulas 
recontadas em versos e 
comentadas  
Minha família colorida – 
Georgina Martins  
Viviana Rainha do Pijama Steve 
Webb  
Ritmos Musicais 
Sotfwares Educacionais  
 

(EF03LP12) Ler e compreender, com autonomia, cartas 
pessoais e diários, com expressão de sentimentos e 
opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta 
e considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto 
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(EF03LP13) Planejar e produzir cartas pessoais e 
diários, com expressão de sentimentos e opiniões, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo 
com as convenções dos gêneros carta e diário e 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto 
do texto. 

• Percebe-se que alguns conseguem produzir expressando seus 
sentimentos com clareza, outros necessitam do auxílio do 
professor. Exemplo: Bilhete para o colega/ mãe. 

Finalizar a história  
Leitura de Livros  
Depoimentos e pesquisas  
Sequência de fatos  
Produção de Diário. 
 

ES
CR

IT
A 

(EF03LP14) Planejar e produzir textos injuntivos 
instrucionais, com a estrutura própria desses textos 
(verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) 
e mesclando palavras, imagens e recursos gráfico-
visuais, considerando a situação comunicativa e o tema/ 
assunto do texto. 

• Com a mediação do professor conseguem produzir o texto, com 
sua estrutura, utilizando os recursos disponíveis. Exemplo: 
Confecção de um brinquedo. 
 

• Conseguem identificar os elementos da receita e reproduzir o 
conteúdo. Exemplo: Receita de brigadeiro 

 
 

Sequência de fatos  
Produção de Diário 
Jogos Silábicos 
Texto embaralhados  
Caderno de Texto  
Tutorial da Internet  
Oficina de Receitas  
Pesquisa  
Contação de História  

OR
AL

ID
AD

E (EF03LP15) Assistir, em vídeo digital, a programa de 
culinária infantil e, a partir dele, planejar e produzir 
receitas em áudio ou vídeo. 
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(EF03LP16) Identificar e reproduzir, em textos injuntivos 
instrucionais (receitas, instruções de montagem, digitais 
ou impressos), a formatação própria desses textos 
(verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) 
e a diagramação específica dos textos desses gêneros 
(lista de ingredientes ou materiais e instruções de 
execução – "modo de fazer") 

• Com a mediação do professor conseguem identificar e reproduzir 
textos com sua estrutura indicada. Exemplo: Textos instrucionais 
diversos  
 

• Com a mediação do professor conseguem produzir e estruturar o 
texto fazendo as colocações corretas. Exemplo: Carta ou diário. 

LDA – Língua portuguesa 
Leitura de diferentes textos 
Literatura infantil diversas  
Fábulas 
Tutorial da Internet  
 

(EF03LP17) Identificar e reproduzir, em gêneros 
epistolares e diários, a formatação própria desses textos 
(relatos de acontecimentos, expressão de vivências, 
emoções, opiniões ou críticas) e a diagramação 
específica dos textos desses gêneros (data, saudação, 
corpo do texto, despedida, assinatura). 

 CAMPO DA VIDA PÚBLICA 

LE
IT

UR
A/

ES
CU

TA
 

(EF03LP18) Ler e compreender, com autonomia, cartas 
dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital (cartas 
de leitor e de reclamação a jornais, revistas) e notícias, 
dentre outros gêneros do campo jornalístico, de acordo 
com as convenções do gênero carta e considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

• Com mediação do professor, pois não consegue identificar os 
termos técnicos utilizados nesses veículos de comunicação. 
Exemplo: Texto jornalístico sobre a eleição. 

• Consegue identificar com mediação do professor em textos 
publicitários e de propaganda, como elementos de 
convencimento. Exemplo: Um texto sobre publicitário de uma 
campanha contra o bullyng. 

 
 
 
 
 

LDA – Língua portuguesa 
Leitura de diferentes textos 
Jornais – Gazeta do 
Povo,Metropólita  
LDA – Língua portuguesa 
Leitura de diferentes textos 
Jornais – Gazeta do Povo, 
Metropólita  
Sotfwares Educacionais 
Pesquisa na internet 
campanhas publicitárias  
Portal dia-a-dia do professor – 
Domínio Publico  
 

(EF03LP19) Identificar e discutir o propósito do uso de 
recursos de persuasão (cores, imagens, escolha de 
palavras, jogo de palavras, tamanho de letras) em textos 
publicitários e de propaganda, como elementos de 
convencimento. 

PR
OD

UÇ
ÃO

 D
E 

TE
XT

OS
 

(EF03LP20) Produzir cartas dirigidas a veículos da mídia 
impressa ou digital (cartas do leitor ou de reclamação a 
jornais ou revistas), dentre outros gêneros do campo 
político-cidadão, com opiniões e críticas, de acordo com 
as convenções do gênero carta e considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

• Percebe- se que os alunos produzem, com auxílio do professor, 
correspondências da linguagem escrita formal correta e 
organizando as ideias principais do texto. Exemplo: Carta de 
reclamação ao prefeito por sua rua não ter sido asfaltada ainda, 
Senhor excelentíssimo prefeito 

LDA – Língua portuguesa 
Leitura de diferentes textos 
Jornais – Gazeta do Povo, 
Metropólita  
Sotfwares Educacionais 
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(EF03LP21) Produzir anúncios publicitários, textos de 
campanhas de conscientização destinados ao público 
infantil, observando os recursos de persuasão utilizados 
nos textos publicitários e de propaganda (cores, 
imagens, slogan, escolha de palavras, jogo de palavras, 
tamanho e tipo de letras, diagramação). 

• Produzem anúncios e cartazes informativos, campanhas 
publicitárias, com auxílio do professor. 

• Conseguem opinar e argumentar, porém, sem a estrutura 
argumentativa adequada, necessitando a mediação do professor 
na escrita  

Pesquisa na internet 
campanhas publicitárias  
Portal dia-a-dia do professor – 
Domínio Publico  
 

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema 
polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola 
e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura 
adequada à argumentação, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

OR
AL
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(EF03LP22) Planejar e produzir, em colaboração com os 
colegas, telejornal para público infantil com algumas 
notícias e textos de campanhas que possam ser 
repassados oralmente ou em meio digital, em áudio ou 
vídeo, considerando a situação comunicativa, a 
organização específica da fala nesses gêneros e o 
tema/assunto/ finalidade dos textos 

• A maior parte dos alunos consegue planejar e produzir , telejornal 
para público infantil com algumas notícias e textos de campanhas 
que possam ser repassados oralmente ou em meio digital, em 
áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa, a 
organização específica da fala nesses gêneros e o tema/assunto/ 
finalidade dos textos, sempre com a mediação do professor. Ex: 
Telejornal da Escola  

LDA – Língua portuguesa 
Leitura de diferentes textos 
Jornais – Gazeta do 
Povo,Metropólita  
Sotfwares Educacionais 
Pesquisa na internet 
campanhas publicitárias  
Portal dia-a-dia do professor – 
Domínio Publico  
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(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, 
manchetes, slides e corpo de notícias simples para 
público infantil e cartas de reclamação (revista infantil), 
digitais ou impressos, a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros, inclusive em 
suas versões orais. 

• Com a mediação do professor conseguem identificar e produzir na 
oralidade, digitais e impressos, explorando a notícia a qual vai ser 
trabalhada. Exemplo: Slides no Power Point 

•  Possuem dificuldade em analisar o uso de adjetivos em cartas 
dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital (cartas do leitor 
ou de reclamação a jornais ou revistas), digitais ou impressas. 

LDA – Língua portuguesa 
Leitura de diferentes textos 
Jornais – Gazeta do 
Povo,Metropólita  
Sotfwares Educacionais 
Pesquisa na internet 
campanhas publicitárias 
Carta da vovó e do vovô – Ana 
Miranda  
  

(EF03LP23) Analisar o uso de adjetivos em cartas 
dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital (cartas 
do leitor ou de reclamação a jornais ou revistas), digitais 
ou impressas. 

 CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA 

LE
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ES

CU  (EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com autonomia, 
relatos de observações e de pesquisas em fontes de 

LDA – Língua portuguesa 
Leitura de diferentes textos 
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informações, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

•  A grande maioria consegue ler, ouvir e compreender com 
autonomia estes textos relatando algumas informações sobre o 
assunto. Exemplo: Relato sobre a Copa do Mundo, quantos 
tiveram, quais países sediaram entre outros 

• Consegue com a mediação do professor fazer essas inferências 
apropriadas nestes tipos de texto. Exemplo: Fenômeno natural 
(temporal, chuva, enchentes...)  

Jornais – Gazeta do 
Povo,Metropólita  
Sotfwares Educacionais 
Pesquisa na internet 
campanhas publicitárias 
Carta da vovó e do vovô – Ana 
Miranda  
 

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do 
professor, informações de interesse sobre fenômenos 
sociais e naturais, em textos que circulam em meios 
impressos ou digitais. 
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(EF03LP25) Planejar e produzir textos para apresentar 
resultados de observações e de pesquisas em fontes de 
informações, incluindo, quando pertinente, imagens, 
diagramas e gráficos ou tabelas simples, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

• Possuem dificuldades em planejar e produzir textos para 
apresentar resultados de observações e de pesquisas em fontes 
de informações, incluindo, quando pertinente, imagens, diagramas 
e gráficos ou tabelas simples, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

LDA – Língua portuguesa 
Leitura de diferentes textos 
Jornais – Gazeta do 
Povo,Metropólita  
Sotfwares Educacionais 
Pesquisa na internet 
campanhas publicitárias 
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(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de 
trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas 
pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário. 

• Com mediação do professor conseguem fazer trabalhos e 
pesquisas utilizando textos de mídia ou impressos, tendo um 
roteiro para seguir, relatando suas ideias e passando aos colegas 
Exemplo: Apresentação da Feira do SEBRAE 

LDA – Língua portuguesa 
Leitura de diferentes textos 
Leitura dos Livros de Literatura  
Palavras Cantadas  
Blog da Internet  
Sotfwares Educacionais 
Pesquisa na internet 
campanhas publicitárias 
 

(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em 
situações formais de escuta de exposições, 
apresentações e palestras. 
(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, 
em sala de aula, com apoio de recursos 
multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), 
orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de 
fala e adequando a linguagem à situação comunicativa 
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(EF03LP26) Identificar e reproduzir, em relatórios de 
observação e pesquisa, a formatação e diagramação 
específica desses gêneros (passos ou listas de itens, 
tabelas, ilustrações, gráficos, resumo dos resultados), 
inclusive em suas versões orais. 

• Necessitam ampliar a identificação e a reprodução em relatórios e 
observação e pesquisa.  

 

Documentários  
Textos Científicos  
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(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, 
textos literários de diferentes gêneros e extensões, 
inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo 
preferências por gêneros, temas, autores. 

• Necessitam ampliar a leitura e compreensão de forma autônoma, 
textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive 
aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, 
temas, autores 

• Possuem dificuldade em perceber diálogos em textos narrativos, 
observando o efeito de sentido de verbos de enunciação e, se for 
o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto. 

• Identifica e aprecias poemas e outros textos diversificados , rimas, 
versos e estrofe, trava-línguas  

• Possuem dificuldade em Identificar funções do texto dramático 
(escrito para ser encenado) e sua organização por meio de 
diálogos entre personagens e marcadores das falas das 
personagens e de cena 

LDA – Língua portuguesa 
Leitura de diferentes textos 
Leitura dos Livros de Literatura  
Palavras Cantadas  
Blog da Internet  
Sotfwares Educacionais 
Pesquisa na internet 
campanhas publicitárias 
Diversos tipos de Poemas  
Mais Respeito , eu sou criança – 
Pedro bandeira  
Poemas para brincar – José 
Paulo Paes  
 Livros de Álvaro Pouset. 
(Haicai) 
Veja como eu sei escrever – 
José Paulo Paes  
Vinícios de Moraes – Musicas  
 

(EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos, 
observando o efeito de sentido de verbos de enunciação 
e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no 
discurso direto. 
(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos 
versificados, observando rimas, aliterações e diferentes 
modos de divisão dos versos, estrofes e refrões e seu 
efeito de sentido. 
(EF35LP24) Identificar funções do texto dramático 
(escrito para ser encenado) e sua organização por meio 
de diálogos entre personagens e marcadores das falas 
das personagens e de cena. 
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(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa 
autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências 
de eventos e imagens apropriadas para sustentar o 
sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de 
fala de personagens. 

• Possuem noções de narrativas, analisando imagens e fala dos 
personagens, porém, necessitam ampliar seus conhecimentos  

• Compreendem os detalhes dos cenários, personagens, porém, 
possuem dificuldades para identificar o discurso direto e indireto.  

 
• Com a mediação do professor conseguem ler, compreender, 

explorar versos, rimas, sons e jogos de palavras. 
 

Filme : Onde vivem os monstros  
Livro – O Fantasmas da 
Mascara - Victor Louis Stutz  
LDA – Língua portuguesa 
Palavras Cantadas  
Blog da Internet  
Sotfwares Educacionais 
Pesquisa na internet 
campanhas publicitárias 
Teatro de Sombras  

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, 
narrativas ficcionais que apresentem cenários e 
personagens, observando os elementos da estrutura 
narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador 
e a construção do discurso indireto e discurso direto 
(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, 
textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de 
palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) e 
recursos visuais e sonoros. 
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(EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura 
e interpretação adequadas. 

•  Alguns apresentam maior facilidade em declamar poemas, 
simples com entonação postura e interpretação adequadas. 

• Possuem dificuldades em recitar cordel e cantar repentes e 
emboladas, observando as rimas e obedecendo ao ritmo e à 
melodia 
 

 

Tutoriais  
Pesquisas de poemas  
Palavras Cantadas  
Literatura de Cordel  

(EF04LP27) Recitar cordel e cantar repentes e 
emboladas, observando as rimas e obedecendo ao ritmo 
e à melodia. 
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(EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, 
personagem central, conflito gerador, resolução e o 
ponto de vista com base no qual histórias são narradas, 
diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas. 

• Com a mediação do professor consegue identificar as narrativas, 
cenário, personagens centrais, conflito, resolução e o ponto de 
vista da história, diferenciando em primeira e terceira pessoa. 
Exemplo:  

• Necessitam construir o conhecimento em textos versificados, 
efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e 
sonoros e de metáforas. 
 

Palavras Cantadas  
Blog da Internet  
Sotfwares Educacionais 
Pesquisa na internet 
campanhas publicitárias 
Teatro de Sombras 

(EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e discurso 
direto, determinando o efeito de sentido de verbos de 
enunciação e explicando o uso de variedades linguísticas 
no discurso direto, quando for o caso 
(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de 
sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e 
sonoros e de metáforas. 

4.3.4 Plano Curricular do 4º ANO 

PR
ÁT

IC
AS

 D
E 
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AG
EM

 

Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às 
habilidades Referenciais 

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

LE
EI

TU
RA

/E
S

CU
TA

 

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em 
seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos 
curtos com nível de textualidade adequado. 

 
• Leem e compreendem pequenos textos, 

amadurecendo no decorrer do período e 
identificando o lugar das pontuações, parágrafos, 

• Literatura: O sanduiche da 
Maricota.” Receitas”; Autor: Adelino Guedes. 
(para trabalhar textos instrucionais) 
- Parlenda: O pato  
- Trava-lingua; O peito do pé do Pedro; 

(EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho 
de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em meios digitais 
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para leitura individual, justificando a escolha e 
compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura. 

diálogos, identificando o gênero textual trabalhado. 
Ex: Receitas, identificando os ingredientes, 
quantidades, tempo de preparo e quantidade. 

• Conseguem escolher, ler e relatar com facilidade 
pequenas histórias. Ex: Contos populares como: 
Chapeuzinho Vermelho. História popular com :o 
Diário de um Banana. 

• Conseguem em textos simples e com textos mais 
enredado conseguem desde que sejam estimulados 
pela professora. Ex: Biografia, Democracia. 

• No início vão encontrar dificuldades, porém o 
professor deve induzir o aluno a interpretar o que 
esta sendo trabalhado levando os alunos a serem 
questionadores o porquê de tais ações levantando 
hipótese. Ex: Biografia, A história de do Brasil. 

• Com mediação do professor os alunos conseguirão 
argumentar o que esta sendo trabalhado, sendo 
desenvolvido aptidão em cada um a seu tempo. Ex: 
Uso do dicionário. 

• Os alunos realizam com a mediação do professor, 
utilizando meios que estimulem e ampliem seu 
vocabulário. Ex: uso da tecnologia, dicionário, 
referenciais.  
 

• Livro : O diário de um 
banana, Autor; Jeff Kinney (desenvolver o 
gosto pela leitura e respeito por diferentes 
opinião) 
- Livro Apis , p 49  (desenvolver o gosto pela 
leitura e respeito pela por diferentes opiniões. 
Chapeuzinho Vermelho  (contos populares, 
tipologia textual) ,autor: Charles Perrault e 
Jack David Zipes 
• Livro:Buriti Mais, Malala, a 
menina que queria ir pra escola.p:180,  (Auto 
biografia e discurso) Autor :Adriana Caranca. 
• Fabulas, como; A formiga 
e a cigarra,  (localizar informações implícitas 
na atividade desnvilvida) 
-A História de Quatro Barras, Caminhos 
históricos da serra, Autor: Eduardo Feniano 
Emilio 
• Livro: Akipalô, texto 
Viagens de Gulliver  (identificar os sentidos 
das palavras e expressões desconhecidas em 
textos) ,Autor: Jonathan Swift. 
• História; A segunda 
versão de Pluft, o fantasminha.  (para 
estimular e ampliar seu vocabulário) Livro: 
Meu livro de Portuguesa, AJS,P;228 
- Uso do dicionário. 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global. 
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase 
ou do texto. 
(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto, 
identificando substituições lexicais (de substantivos por 
sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – 
pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem 
para a continuidade do texto. 
 

PR
OD

UÇ
ÃO

 D
E 

TE
XT

OS
 

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras 
básicas de concordância nominal e verbal, pontuação 
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 
vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, 
quando for o caso 

• Com subsidio do professor, no início do ano letivo e 
utilização de outros recursos que os estimule para o 
uso de tais pontos levantados estimulando e 
expandindo seus conhecimentos. Ex: 
Diferentes textos com gêneros textuais. 

• Produzem com a mediação do professor para que o 
aluno busque o vocabulário apropriado para que 

• História em quadrinhos: A turma da 
Monica, Mafalda, Toda Malfada, autor: Quino, 
livro:Buriti Mais,p 204, história em quadrinhos 
do jornal Gazeta do Povo. Autor: Mauricio de 
Souza, Ziraldo , Ana Maria Machado 
• O artigo de opinião: Já ouviu fofoca 
na escola, AUTOR : Rosely Sayâo, livro:Buriti 
Mais, p:58. 

(EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, recursos de 
referenciação (por substituição lexical ou por pronomes 
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pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário 
apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal 
(pronomes anafóricos) e articuladores de relações de 
sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), 
com nível suficiente de informatividade. 

supram e acrescentem seu vocabulário. Ex: O uso 
de dicionário, meios tecnológicos, livros, 
referenciais que trazem ideias de sinônimos e 
antônimos. 

• Organizam com a mediação do professor para que 
progressivamente utilizem a estrutura adequada ao 
texto e aos gêneros textuais trabalhados em sua 
temática e paragrafação. Ex: Texto informativo com 
roteiro. 

- A água, um bem precioso,  
p84, - O encarte Água, p88 
Livro: Meu livro de Língua Portuguesa. 
• Buriti Mais,p: 35,75,82, 
83,107,140,151, 177,201. 
 - Texto: O mistério do coração cinza, 
p236,240.Livro:Meu livro de Lingua 
Portuguesa. 

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, 
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas e de 
acordo com as características do gênero textual. 

OR
AL

ID
AD

E 

(EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, utilizados 
em diferentes situações e contextos comunicativos, e suas 
características linguístico-expressivas e composicionais 
(conversação espontânea, conversação telefônica, 
entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, 
noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no 
rádio e TV, aula, debate etc.). 

• Identificam e interpretam gêneros do discurso oral, 
alguns com autonomia e outros com a intervenção 
do professor, afim de adequar o discurso de acordo 
com interlocutor e com sua a situação comunicativa 
.Ex: Narração de texto esportivos da rádio ou da tv 
com roteiro produzido pelo professor. 

 
• Não reconhecem variedades linguísticas, 

principalmente nas que se modificam por fatores 
históricos e culturais, (características regionais). 
Precisando resgatar essa cultura regional. Ex: 
variedades linguísticas: carça –calça, brabo –bravo. 

• Buriti Mais, p:16, 35, 41, 43, 44, 59, 
65, 83, 87, 88, 89, 99, 102, 106, 107, 129, 134, 
143, 151, 156, 165, 177, 183, 165, 177, 183, 
192, 201. 
• LIVRO: Novo Pitanguá, p:108,109, 
110, 111. 
• Literatura de Cordel, 
-Poema: Antigamente, AUTOR : Carlos 
Drummond de Andrade. 
- Poema: Vicio na fala, Autor; Oswasd de 
Andrade 
- Música: Copis Centis, CANTOR: Mamonas 
Assassinas. 
 

(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em 
diferentes variedades linguísticas, identificando 
características regionais, urbanas e rurais da fala e 
respeitando as diversas variedades linguísticas como 
características do uso da língua por diferentes grupos 
regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando 
preconceitos linguísticos. 

AN
ÁL

IS
E 

LIN
GU

ÍS
TI

CA
/S

EM
IÓ

TI
CA

 (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida 
sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de 
palavras com relações irregulares fonema-grafema. 

• No início com dificuldade necessitando do auxílio do 
professor, gradualmente vão compreendendo a 
construção do sistema alfabético e a organização 
das palavras no dicionário. Ex; Uso do dicionário em 
seu cotidiano. 

• Alguns conseguem grafar palavras com autonomia 
e outros com a mediação do professor, fazendo uso 
do dicionário, quando necessário, afim de ampliar 

• Dicionários 
• Buriti Mais, p 117,  

- Meu livro, p 190 a 195, 201 a 204 
- Dicionário 

• Buriti Mais, p 31, 32, 124, 125, 126. 
- Meu livro 242 a 244 334 a 339. 

• Atividade de fixaçãi , p 76, 77. Livro: 
Novo Pintaguá. 

(EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de 
correspondência fonema- -grafema regulares diretas e 
contextuais. 
(EF04LP02) Ler e escrever, corretamente, palavras com 
sílabas VV e CVV em casos nos quais a combinação VV 
(ditongo) é reduzida na língua oral (ai, ei, ou). 
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(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso 
frequente nas quais as relações fonema-grafema são 
irregulares e com h inicial que não representa fonema. 

gradativamente seu conhecimento ortográfico. Ex: 
Bicicreta – Bicicleta. 

• Alguns lê e escreve com autonomia e outros com a 
mediação do professor , precisando de recursos e 
exemplos para a ampliação da escrita, na 
construção do sistema alfabético e na ortografia 
(encontro vocálicos). Ex: Ameixa- amexa, Peixe- 
peixe. 

• No inicio a dificuldade é maior e gradativamente e 
com a mediação do professor memoriza a grafia 
correto da palavra de uso frequente apropriando-se 
do sistema alfabético e das convenções 
ortográficas, de acordo com a norma-padrão. Ex: 
Homem- omem. 

• No início o aluno apresenta dificuldade para 
localizar e entender palavras no dicionário, porém 
no decorrer eles tem autonomia para reconhecer o 
significado mais adequado para o contexto que deu 
origem a consulta. Ex: Bonito, lindo . 

• Alguns apresentam autonomia e outros precisam da 
mediação do professor para aprimorar –se 
gradativamente das regras de acentuação e de sua 
escrita. Ex: Órfão, Zíper, Amigável. 

• Alguns alunos com autonomia, outros com 
intervenção do professor estimulando seu 
desenvolvimento que é aprimorado no decorrer do 
ano letivo. Ex: Textos coletivos, reestruturação de 
texto, carta enigmática. 

• Alguns com autonomia e outros com mediação do 
professor, utilizando recursos que estimulem o 
desenvolvimento do aluno. Ex: Produção textual 
coletiva e individual. 

• No início com mediação do professor e 
gradativamente alguns conseguem com autonomia 

- Livro H de Hipopotamo , Autor 
:Malgorzatan Stralzalkowka. 
 

• Dicionário; 
• Col. Gosto de Saber. Ed. Terra Sul. P 

194 a 197 
- Novo Pitanguá , p:126 à 131 , 
134 à 136 

• Texto e reestruturação de textos para 
trabalhar e identificar o uso adequado 
da pontuação. 

• Produção de textos coletivos e 
individuais para identificar e localizar 
a concordância verbal, nominal; 

• Novo Pitangua. P 182 a 185. 
• Apis, p 159 a 166, para identificar nos 

textos os pronomes. 

(EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para 
esclarecer significados, reconhecendo o significado mais 
plausível para o contexto que deu origem à consulta 
(EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em 
paroxítonas terminadas em -i(s), -l, -r, -ão(s). 
(EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, 
adequadamente, na escrita ponto final, de interrogação, de 
exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos (discurso 
direto), vírgula em enumerações e em separação de 
vocativo e de aposto 
(EF04LP06) Identificar em textos e usar na produção textual 
a concordância entre substantivo ou pronome pessoal e 
verbo (concordância verbal). 
(EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção textual 
a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo 
(concordância no grupo nominal). 
(EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual 
pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, como 
recurso coesivo anafórico. 
(EF04LP08) Reconhecer e grafar, corretamente, palavras 
derivadas com os sufixos -agem, -oso, -eza, -izar/-isar 
(regulares morfológicas) 
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e outros necessitando do auxílio do professor. Ex: 
Produção de texto coletiva e individual. 

• No início com mediação do professor e 
gradativamente alguns conseguem com autonomia 
e outros necessitando do auxílio do professor. Ex: 
Produção de texto coletiva e individual. 

• No início com mediação do professor e 
gradativamente alguns conseguem com autonomia 
e outros necessitando do auxílio do professor. Ex: 
Produção de texto coletiva e individual. 

 CAMPO DA VIDA COTIDIANA 

LE
IT

UR
A/

ES
CU

TA
 

(EF04LP09) Ler e compreender, com autonomia, boletos, 
faturas e carnês, dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, de acordo com as convenções do gênero 
(campos, itens elencados, medidas de consumo, código de 
barras) e considerando a situação comunicativa e a 
finalidade do texto. 

• Com mediação do professor desenvolvendo a 
autonomia do aluno no decorre do ano letivo, 
utilizando de recursos e considerando a situação 
comunicativa e a finalidade do texto. Ex: Talão de 
luz, boleto. 

• Alguns com autonomia e outros com a mediação do 
professor desenvolvendo no decorrer do ano 
aptidão. Ex: Diferentes textos e gêneros para que o 
aluno possa observar a diferença. 

• Talão de luz, boleto, para que 
possam localizar e identificar as 
convenções dos gêneros. 

• Texto: Carta, p: 112 a 115. Livro Ápis 

(EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia, cartas 
pessoais de BCOM reclamação, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do 
gênero carta e considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

PR
OD

UÇ
ÃO
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E 
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(EF04LP11) Planejar e produzir, com autonomia, cartas 
pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero 
carta e com a estrutura própria desses textos (problema, 
opinião, argumentos), considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto 

• Com mediação do professor o aluno terá uma 
progressão na autonomia adequando suas ideias de 
planejamento de acordo com o que se pede, porém 
nem todos conseguem atingir os objetivos. Ex: 
Produção textual dirigida. Troca de cartas com os 
colegas. 
 

• Carta pessoal, p 116 a a126. Livro 
Ápis 

OR
AL

ID
AD

E (EF04LP12) Assistir, em vídeo digital, a programa infantil 
com instruções de montagem, de jogos e brincadeiras e, a 
partir dele, planejar e produzir tutoriais em áudio ou vídeo. 
 
 

• Com mediação do professor a turma tem grande 
capacidade de construir elaborados jogos, 
apresentações musicais e tutoriais. Ex: Projetos 
internos da escola, apresentações para pais, jogos 
com temas trabalhados em sala.  

• Laboratório de informática para 
planejar e produzir tutoriais e vídeos. 
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(EF04LP13) Identificar e reproduzir, em textos injuntivos 
instrucionais (instruções de jogos digitais ou impressos), a 
formatação própria desses textos (verbos imperativos, 
indicação de passos a ser seguidos) e formato específico 
dos textos orais ou escritos desses gêneros (lista/ 
apresentação de materiais e instruções/passos de jogo). 

• Com a mediação do professor e materiais de 
instruções os alunos conseguem identificar, 
reproduzir e produzir textos com a finalidade de 
instruir., que vão se aperfeiçoando no decorrer do 
ano letivo. Ex: Receitas culinárias, manual de 
instruções. 

• Manual de instruções, regras /passos 
de jogos, receitas para identificar e 
reproduzir textos instrucionais. 

 CAMPO DA VIDA PÚBLICA 

LE
IT

UR
A/

 
ES

CU
TA

 

(EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, participantes, 
local e momento/tempo da ocorrência do fato noticiado. 

• Grande parte dos alunos conseguem realizar com 
autonomia e outros precisam da mediação do 
professor estimulando-os a fim de articular o texto e 
seu contexto de produção. Ex: Fato ocorrido no 
bairro ou na cidade em que mora. 

• Identificam nos textos lidos quais os fatos e quais 
são suas opiniões, alguns com autonomia e outros 
com a mediação do professor. Ex: Leitura/escrita de 
textos publicitários (campanha de vacinação, 
anúncios de produtos). 

• Jornais, revistas, reportagens que 
trabalha a realidade em que estão 
inseridos. 

• Campanha de vacinação, anúncios 
de produtos para trabalhar textos 
publicitários. 
 

(EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em 
textos (informativos, jornalísticos, publicitários etc.). 

PR
OD

UÇ
ÃO

 D
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OS
 (EF04LP16) Produzir notícias sobre fatos ocorridos no 

universo escolar, digitais ou impressas, para o jornal da 
escola, noticiando os fatos e seus atores e comentando 
decorrências, de acordo com as convenções do gênero 
notícia e considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

• Produzem, com a mediação do professor notícias 
fazendo a adequação de sua produção. Ex: 
Curiosidades, informações para o jornal da escola. 

• Utilizam gradativamente com a mediação do 
professor registro formal e estrutura adequada ao 
tema do texto. Ex; Uma reportagem sobre a escola 
que não é verdadeira, utilização de alimentos com a 
data vencida em CMEIS. 

• Internet com histórias verificar e fake 
News, comparando a real história. 

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema 
polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola 
e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura 
adequada à argumentação, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

OR
AL

ID
AD

E (EF04LP17) Produzir jornais radiofônicos ou televisivos e 
entrevistas veiculadas em rádio, TV e na internet, 
orientando-se por roteiro ou texto e demonstrando 
conhecimento dos gêneros jornal falado/televisivo e 
entrevista. 
 

• Não conseguem produzir, mas apresentam com 
mediação do professor jornais com roteiro ou texto. 
Ex: Jornal da escola com curiosidades e 
informações do cotidiano escolar/bairro. 

• Jornal Gazeta do Povo; 
• Jornal Agora Paraná; 
• Jornal televisivo 
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(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, 
manchetes, lides e corpo de notícias simples para público 
infantil e cartas de reclamação (revista infantil), digitais ou 
impressos, a formatação e diagramação específica de cada 
um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. 

• Identificam e produzem, coletivo e individualmente, 
notícias simples para público infantil, alguns com 
autonomia e outros com a mediação do professor. 
Ex: Notícia da escola e comunidade escolar. 

• Não conseguem, pois, grande parte dos professores 
não trabalham essa habilidade. Ex: O mesmo fato 
trabalhado em diversas perspectivas. 

 

• Jornal Gazeta do Povo; 
• Jornal Agora Paraná; 
• Revistas diversas; 
• L.D.A. páginas 80 à 87 

(EF04LP18) Analisar o padrão entonacional e a expressão 
facial e corporal de âncoras de jornais radiofônicos ou 
televisivos e de entrevistadores/entrevistados 

 CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA 

LE
IT

UR
A/

 
ES

CU
TA

 

(EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos de 
divulgação científica para crianças, considerando a 
situação comunicativa e o tema/ assunto do texto. 

• Leem e compreendem alguns com autonomia e 
outros com mediação do professor os textos 
identificando o tema. Ex: Texto cientifico “Planetas”. 

• Alguns alunos reconhecem com autonomia e outros 
com a mediação do professor a função de gráficos, 
tabelas, a fim de interpretar os dados apresentados 
nesses textos. Ex: pesquisa: (gráficos) frutas 
preferidas, aniversários, (tabelas) números de 
eleitores. 

• Conseguem pesquisar e selecionar com a mediação 
do professor afim de compor, em parceria com o 
professor e com os colegas, sínteses reflexivas, 
além de desenvolver a competência crítica e leitora. 
Ex: Pesquisa sobre “fenômenos da natureza”, 
(vendavais, ressaca) e a “ação do 
homem”,(desmatamento, queimadas). 

• Revistas diversas; 
• Textos informativos atuais; 
• Jornais 

(EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, diagramas e 
tabelas em textos, como forma de apresentação de dados 
e informações 
(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, 
informações de interesse sobre fenômenos sociais e 
naturais, em textos que circulam em meios impressos ou 
digitais. 

PR
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 (EF04LP21) Planejar e produzir textos sobre temas de 

interesse, com base em resultados de observações e 
pesquisas em fontes de informações impressas ou 
eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e 
gráficos ou tabelas simples, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

• Com a mediação do professor o aluno consegue 
planejar, produzir e progressivamente de maneira 
autônoma ele consegue observar e pesquisar em 
diferentes fontes o que lhe é solicitado. Ex: noticiário 
sobre tal tema que está sendo abordado na 
atualidade do pais “política, economia”.  

• Planejar e produzir com a mediação do professor e 
gradativamente vão amadurecendo a ideia de modo 
a considerar a situação comunicativa com 
tema/assunto/finalidade do texto. 

• Pesquisas na rede (Internet); 
• L.D.A. Ápis, páginas 103 e 105 

(EF04LP22) Planejar e produzir, com certa autonomia, 
verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, 
considerando a situação comunicativa e o tema/ 
assunto/finalidade do texto. 
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 CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA 
OR

AL
ID

AD
E 

(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de 
trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas 
pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre 
que necessário. 

• Alguns escutam com autonomia e outros com 
mediação do professor nos trabalhos realizados 
pelos colegas, afim de compreender e respeitar a 
fala e a opinião dos colegas, além de ampliar 
conhecimentos. 

• Com mediação do professor ressaltando pontos 
importantes da situação apresentada. Ex: Teatro, 
palestra. 

• No início apenas com mediação do professor, 
utilizando recurso e orientando-os no uso de roteiros 
escritos, planejando o tempo de fala, a linguagem, o 
material exposto. Ex: Feira do conhecimento 

• Pesquisas na rede (Internet); 
• Textos informativos de fatos 

ocorridos na atualidade (promover 
debates) 

• L.D.A páginas 144 à 154 (EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações 
formais de escuta de exposições, apresentações e 
palestras. 
(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em 
sala de aula, com apoio de recursos multissemióticos 
(imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por roteiro 
escrito, planejando o tempo de fala e adequando a 
linguagem à situação comunicativa. 

AN
ÁL

IS
E 

LIN
GU

ÍS
TI

CA
/ 
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ÓT
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A 

(EF04LP23) Identificar e reproduzir, em verbetes de 
enciclopédia infantil, digitais ou impressos, a formatação e 
diagramação específica desse gênero (título do verbete, 
definição, detalhamento, curiosidades), considerando a 
situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto 

• Identificar e produz com mediação do professor e 
progressivamente de forma autônoma, 
considerando o tema, assunto, finalidade do texto, a 
fim de apropriar-se gradativamente a estrutura do 
texto e seu gênero. Ex: Recado a um colega, aos 
pais, convite de aniversário. 

• Identificar e reproduz com a mediação do professor 
em tabelas, diagramas e gráficos em forma de 
composição dos textos e adequação do texto às 
normas da escrita. Ex: gráfico com a data de 
aniversariante da sala. 

• Pesquisas na rede (Internet); 
• Análise de Gráficos e tabelas 

presentes em jornais e revistas; 
• Livros de literatura 

(EF04LP24) Identificar e reproduzir, em seu formato, 
tabelas, diagramas e gráficos em relatórios de observação 
e pesquisa, como forma de apresentação de dados e 
informações. 

 CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO 

LE
IT

UR
A/

ES
CU

TA
 

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos 
literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive 
aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 

• Leem e compreendem com certa autonomia texto 
literários de diferentes gêneros para desenvolver o 
gosto para a formação de leitores. Ex: Cantinho da 
leitura, contação de história com objetos. 

• Percebem e identificam de forma gradativamente e 
com mediação do professor, diálogos em textos 
narrativos, afim de compreender a estrutura do texto 
na formação de leitor. Ex: Histórias com vários 

• As reinações de Narizinho 
- Poema: Amor é fogo que arde sem 
se ver. Autor: Luiz de Camões. 

• O casamento da Emilia – coleção 
Akipalo , p65 

• Poesia na sala de aula,.Autor : Helder 
Pinheiro. 
- Musica: Aquarela  (Toquinho) 

• O principizinho, Adaptação teatral. 

(EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos, 
observando o efeito de sentido de verbos de enunciação e, 
se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso 
direto. 
(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, 
observando rimas, aliterações e diferentes modos de 



PLANO CURRICULAR 
 

 

Leila Busnardo 
Secretária Municipal de Educação 

173 

divisão dos versos, estrofes e refrões e seu efeito de 
sentido. 

personagens, teatro em sala, texto coletivo com 
dialogo. 

• Apreciam poemas e outros textos versificados, 
observando leitura/escrita afim de identificar as 
características de forma gradativa.  

• Identificam e analisam com mediação do professor 
as funções do texto e sua organização para que 
apreciem e compreendam a s leituras e 
apresentações de textos dramáticos. Literatura o 
diário de um banana. 
 

(EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito 
para ser encenado) e sua organização por meio de diálogos 
entre personagens e marcadores das falas das 
personagens e de cena. 

PR
OD

UÇ
ÃO

 D
E 

TE
XT

OS
 

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa 
autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de 
eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do 
texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de 
personagens. 

• Criam narrativas de ficção com certa autonomia e 
com a mediação do professor, afim de compreender 
gradativamente os elementos característicos da 
narrativa. (Autoria da escrita: produz com e para o 
outro). Ex: Teatro com a turma e demais colegas, e 
comunidade. 

• Leem e compreendem, com mediação do professor 
e progressivamente com autonomia narrativas de 
ficção afim de observar gradativamente os 
elementos da estrutura narrativa: Enredo, tempo, 
espaço, personagens, narrador e a construção do 
discurso indireto e discurso direto. 

• Alguns leem e compreendem texto com rimas, sons 
e jogos de palavras, imagens poéticas e recursos 
visuais e sonoros, já outros alunos precisam da 
mediação do professor para gradativamente 
conseguirem intender e compreender esse 
processo. Ex: Texto narrativos, teatros e jogos.  

• O mágico de Óz  
• Alice no País das Maravilhas 
• A caixa de Pandora. Autora: Eliana 

Sá 
• As Crônicas de Nárnia. Autor Luiz 

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, 
narrativas ficcionais que apresentem cenários e 
personagens, observando os elementos da estrutura 
narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e 
a construção do discurso indireto e discurso direto. 
(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, 
textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de 
palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos 
visuais e sonoros. 

OR
AL

ID
AD

E (EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura e 
interpretação adequadas. 

• Declamam com certa autonomia poemas com 
entonação, postura e interpretação adequada, de 
modo a empregar a articulação correta das palavras 
e utiliza a postura mais próxima a adequada para 
cada situação e de declamação, bem como 

• Poemas de Cecília Meireles, Vinícius 
de Moraes; 

• Acervo de literatura do PNAIC; 
• L.D.A. páginas 10 à 15. 

(EF05LP25) Representar cenas de textos dramáticos, 
reproduzindo as falas das personagens, de acordo com as 
rubricas de interpretação e movimento indicadas pelo autor. 
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recursos gestual. Ex: construção de texto em 
equipes e apresentação no grande grupo. 

• Com mediação do professor auxiliando nas ideias, 
tempo de fala e movimentos. Ex: apresentação 
comemorativas a escola e comunidade escolar. 

AN
ÁL

IS
E 

LÍN
GU

ÍS
TI

CA
/S

EM
IÓ

TI
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(EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem 
central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com 
base no qual histórias são narradas, diferenciando 
narrativas em primeira e terceira pessoas 

• Identifica em narrativas, cenários, personagem 
central com mediação do professor, afim de 
gradativamente compreender as formas de 
composição de narrativas. 

• Identifica, diferenciando com a mediação do 
professor, discurso direto e indireto determinando o 
efeito de sentido de verbos e explicando o uso 
quando for o caso, afim de empregar, 
progressivamente. 

• Com mediação do professor no decorrer do ano os 
alunos gradativamente vão compreendendo as 
funções, gêneros e utilizar os recursos rítmicos e 
sonoros e de metáforas na leitura e escrita de 
textos. 

• No inicio os alunos precisam da mediação do 
professor ate que entendam e compreendam o 
processo e a distribuição da diagramação das 
letras. Ex: Formatação da palavras na pagina. 

• Identificam os personagens, fala com a cena de 
modo que compreendam o todo em conjunto.Ex: 
Apresentações em datas comemorativas, Utilizar 
literaturas com temas de opinião, Ex: Informar, 
opinar e persuadir  (Livro , gosto de saber). 

• A roupa nova do imperador. Coleção 
akpalô, ed. Brasil p.247 

• Novo Pitangua 
- Meu livro, Ed. AJS 
p. 68 à 75, 248 à 260 

• Meu livro, Ed. AJS. 
- Col. Novo Pitanguá 
 p. 222 à 233 , 239 à 243. 

• Col. Gosto de Saber. Ed. Terra Sul 
p.18 à 22 

• Col. Gosto de Saber. Ed. Terra Sul . 
p 202 a 209. 

 
 

(EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e discurso direto, 
determinando o efeito de sentido de verbos de enunciação 
e explicando o uso de variedades linguísticas no discurso 
direto, quando for o caso. 
(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de 
sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros 
e de metáforas. 
(EF04LP26) Observar, em poemas concretos, o formato, a 
distribuição e a diagramação das letras do texto na página. 
(EF04LP27) Identificar, em textos dramáticos, marcadores 
das falas das personagens e de cena. 
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4.3.5 Plano Curricular do 5º ANO 
PR

ÁT
IC

AS
 D

E 
LIN

GU
AG

EM
 

Habilidades 
 

Realidade vivida pelos estudantes em relação às 
habilidades 

Referenciais 

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

LE
IT

UR
A/

ES
CU

TA
 

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, 
em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível 
de textualidade adequado. 

• Conseguem ler e compreender 
silenciosamente e em voz alta com 
autonomia e fluência textos curtos. 
Exemplo: Enunciados, poesias entre outros. 

• Selecionam livros da biblioteca e do 
cantinho da leitura com autonomia conforme 
seus gostos literários: contos fabulas 

• Identificam a ideia central do texto 
apontando suas propriedades e 
características: interpretação do texto: por 
que, onde... 

• Inferem informações do texto com 
informação do professor: charge, 
propagandas, anúncios... 

• Conseguem relacionar o sentido de uma 
palavra ou expressão de uma frase com 
autonomia: Qual é o significado da 
expressão “Pagar o pato” 

• Identificam as substituições lexicais e 
pronominais com mediação do professor: 
gato-felino 

•  

Poemas , versos, estrofes e rimas. 
Livro: Fabulas palpitadas, Pedro Bandeira., 
Fabricio 
Feira de versos poesia de cordel João 
Malaquias da Silva. 
LDA 
Poemas com Macarrão de Fabricio 
Corsalette. 
Poesia com Rapadura de Bráulio Bessa. 
Dicionário Aurélio e Online. 
Tirinhas 
 

(EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de 
leitura da sala de aula e/ou disponíveis em meios digitais para 
leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com os 
colegas sua opinião, após a leitura. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global. 
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do 
texto. 
(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto, 
identificando substituições lexicais (de substantivos por 
sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – 
pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para a 
continuidade do texto. 

PR
O

DU
Ç

ÃO
 

DE
  (EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos 

linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de 
Histórias em quadrinhos, produção de texto 
informativo. 
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concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de 
exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e 
pontuação do discurso direto, quando for o caso. 

• Utilizam pontuação, usam ortografia e 
regras básicas de produção de texto: indicar 
perguntas, expressar sentimentos entre 
outros. 

• Não utilizam recursos de referenciação, 
vocabulário apropriado ao gênero, recursos 
de coesão com nível suficiente de 
informação: crianças/todas/elas. 

• Organizam textos em unidades e sentido 
com orientações do professor procurando 
manter relação entre as frases, fragmentos 
e o texto como um todo: estrutura do texto – 
começo, meio e fim. 
  

Livro: Um gigante que tem medo de abelhas 
Cristiane Oliveira. 
 
 (EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, recursos de 

referenciação (por substituição lexical ou por pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos), vocabulário apropriado ao 
gênero, recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e 
articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, 
conclusão, comparação), com nível suficiente de informatividade. 
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-
o em parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com 
as características do gênero textual. 

OR
AL

ID
AD

E 

(EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em 
diferentes situações e contextos comunicativos, e suas 
características linguístico-expressivas e composicionais 
(conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas 
pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de 
rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula, 
debate etc.). 

• Identificam as formas e enunciados de um 
texto: reportagem, conto, receitas... 

• Ouvem e identificam as diferentes 
variedades linguísticas apontando suas 
principais características: Músicas 
Gauchescas, Contos Nordestinos entre 
outros . 
 

- Diferentes gêneros textuais: Poemas, rimas, 
propagandas, reportagens. 
- Rima: Corre Cutia (Domínio publico) 
- Poema: Livro Roda de Letrinhas Nye Ribeiro 
- Jornal: Agora Paraná, face da notícia 
- Trazer uma pessoa para mostrar variedades 
linguísticas dentro do município de Quatro 
Barras 
- Chico Bento (vídeo)  

(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em 
diferentes variedades linguísticas, identificando características 
regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas 
variedades linguísticas como características do uso da língua por 
diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, 
rejeitando preconceitos linguísticos. 

AN
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E 
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(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre 
a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com 
relações irregulares fonema-grafema. 

• Recorrem ao dicionário para pesquisar 
diferentes palavras com autonomia: Exame 
, Jiló... 

• Conseguem grafar palavras com 
correspondências regular (P e B) e irregular  
(carro e caro). 

- Livro : Tangolomango das irmãs. 
- Portal do professor 
- mec.gov.br 
- Musica: A barata diz que tem. 
 
 
Livro: Bichos Nojentos de Nick Smald 
- Livro dos Porquês de vários autores. 

 
(EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de 
correspondência fonema- -grafema regulares, contextuais e 
morfológicas e palavras de uso frequente com correspondências 
irregulares. 
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(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas 
quais as relações fonema-grafema são irregulares e com h inicial 
que não representa fonema. 

• Memorizam palavras de uso frequente, que 
utilizam no dia a dia: homem, hoje, tendo 
dificuldade nas de interpretação (ouve de 
ouvir e houve de haver). 

• Identificam caracter de palavras de uso 
frequente, de acordo com o contexto da 
frase (banco de dinheiro e banco para 
sentar). 

• Conseguem acentuar corretamente as 
palavras com mediação do professor: 
Também, café, vovô.... 

• Identificam as expressões dos verbos 
indicativos com mediação do professor: 
viajaram e viajarão  

• Flexionam os verbos com o auxilio do 
professor: brinco, brincar, brincarão, 
brincaram, brincar. 

• Possuem dificuldades em identificar os 
pronomes e fazer o recurso coesivo 
anafórico: Pedro foi a praia..... ele foi de 
carro. 

• Conseguem identificar em textos o uso de 
conjunções e relação desta com o texto: O 
professor explicou e os alunos fizeram o 
exercício . 

• Conseguem identificar palavras primitivas 
(pedra X pedreira), e sufixo (ler e reler). 
 

- Quadrinhos turma da Mônica (Maurício de 
Souza) 
- Livro: No reino da Pontuação. De Christian 
Morgenstern. 
- Texto informativo/revista ciência hoje das 
crianças. 
- Soneto de amigo, Vinícius de Moraes. 
- Melhores poemas de Maurício de Quintana. 
 

(EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma 
mesma palavra com diferentes significados, de acordo com o 
contexto de uso), comparando o significado de determinados 
termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos 
termos utilizados na linguagem usual. 
(EF05LP03) Acentuar corretamente palavras oxítonas, 
paroxítonas e proparoxítonas. 
(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e 
vírgula, dois-pontos e reconhecer, na leitura de textos, o efeito de 
sentido que decorre do uso de reticências, aspas, parênteses. 
(EF05LP05) Identificar a expressão de presente, passado e 
futuro em tempos verbais do modo indicativo. 
(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita e na 
oralidade, os verbos em concordância com pronomes 
pessoais/nomes sujeitos da oração. 
(EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual 
pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, como 
recurso coesivo anafórico. 
(EF05LP07) Identificar, em textos, o uso de conjunções e a 
relação que estabelecem entre partes do texto: adição, oposição, 
tempo, causa, condição, finalidade. 
(EF05LP08) Diferenciar palavras primitivas, derivadas e 
compostas, e derivadas por adição de prefixo e de sufixo. 

 CAMPO DA VIDA COTIDIANA 

LE
IT

UR
A/

ES
CU

T
A 

(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos 
instrucional de regras de jogo, dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e 
considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

• Conseguem ler e compreender, textos 
curtos, que seja de interesse dos alunos 
(regras do Jogo); 

• Realizam a Leitura, mas não interpretam 
com autonomia. (tirinhas da Mafalda) 

LDA: Texto Dramático: a linha Mágica 
- Leitura de HQ- Calvin e Haroldo 
- Escola Kids .uol.com.br, cartum e charges 
-Anedotas.ensino básico.com>populares 

(EF05LP10) Ler e compreender, com autonomia, anedotas, 
piadas e cartuns,, dentre outros gêneros do campo da vida 
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cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e 
considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

 
PR

OD
UÇ

ÃO
 

DE
 T

EX
TO

S (EF05LP11) Registrar, com autonomia, anedotas, piadas e 
cartuns, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de 
acordo com as convenções do gênero e considerando a situação 
comunicativa e a finalidade do texto. 

• Não realizam, sem o auxílio do professor  • Pesquisas na rede (Internet); 
• Cartoons da Gazeta do Povo; 
• www.piadas.com.br 

ES
CR

IT
A (EF05LP12) Planejar e produzir, com autonomia, textos 

instrucionais de regras de jogo, dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e 
considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

• Conseguem planejar e produzir com 
autonomia regras para jogos: Jogo do stop. 
 

• LDA- Crônica o torcedor  
• Portal de Educação 

OR
AL

ID
AD

E (EF05LP13) Assistir, em vídeo digital, a postagem de vlog infantil 
de críticas de brinquedos e livros de literatura infantil e, a partir 
dele, planejar e produzir resenhas digitais em áudio ou vídeo. 

• Assistem a vídeos, mas para planejar e 
produzir necessitam do auxílio do professor. 
(entrevista com os pais) 

• Vídeos do YouTube; 
• Acervo de literatura do PNAIC; 

AN
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 (EF05LP14) Identificar e reproduzir, em textos de resenha crítica 
de brinquedos ou livros de literatura infantil, a formatação própria 
desses textos (apresentação e avaliação do produto). 

• Realizam resenhas com auxilio, colocando 
suas ideias e conclusões (eu gosto de, eu 
acho que ....) 

• O incrível enigma do galinheiro de 
Marco Rey 

• Memória das cores das abelhas 

 CAMPO DA VIDA PÚBLICA 

LE
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 (EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, 

notícias, reportagens, vídeos em vlogs argumentativos, dentre 
outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com as 
convenções dos gêneros e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

• Leem, assistem e compreendem com 
autonomia diferentes gêneros. (jornais) 

• Identificam as informações, porém 
necessitam da orientação do professor para 
fazer as comparações (jogo da baleia azul) 

 

• Vídeos do YouTube 

(EF05LP16) Comparar informações sobre um mesmo fato 
veiculadas em diferentes mídias e concluir sobre qual é mais 
confiável e por quê. 

C 

(EF05LP17) Produzir roteiro para edição de uma reportagem 
digital sobre temas de interesse da turma, a partir de buscas de 
informações, imagens, áudios e vídeos na internet, de acordo 

- Convidar um jornalista local para conversar 
com os alunos sobre a estrutura de uma 
reportagem; 
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com as convenções do gênero e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

• Produzem o roteiro, mas precisam da 
orientação do professor para edição. 
(Utilização do facebook). 

• Opinam e defendem o ponto de vista 
relacionando a situações do cotidiano, 
porém não utilizam o registro formal. 
(diálogo, debates, etc). 

• Os alunos conseguem opinar e defender 
pontos de vistas a partir de um roteiro e tema 
pré-estabelecido. 

 

- Visita a Gazeta do Povo (Projeto Ler e 
Pensar) 
- Produzir um roteiro a partir das referencias 
do livro: Meu livro de Língua Portuguesa, 
paginas 23 a 25.  
 
- Entrevista entre os alunos sobre o tema 
abordado no roteiro; 
- Debate sobre o assunto da entrevista. 

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema 
polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na 
comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à 
argumentação, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

OR
AL
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E 

(EF05LP18) Roteirizar, produzir e edit vídeo para vlogs 
argumentativos sobre produtos de mídia para público infantil 
(filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em 
conhecimentos sobre os mesmos, de acordo com 
 as convenções do gênero e considerando a situação 
comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto. 

• Argumentam fatos e acontecimento da vida 
diária, produzindo oralmente roteiros para 
elaboração de vídeos, porém para produzir 
e editar necessita do auxílio do professor. 
(concurso cultural do município MPT- 
trabalho infantil). 

 - Trabalhar com o material do MPT, 
pesquisar textos informativos que explorem a 
questão do trabalho infantil. 
- Uso de vídeos sobre o trabalho infantil- Vida 
de Maria, Você viu a Rosinha?,  

(EF05LP19) Argumentar oralmente sobre acontecimentos de 
interesse social, com base em conhecimentos sobre fatos 
divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, respeitando 
pontos de vista diferentes. 
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(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, 
lides e corpo de notícias simples para público infantil e cartas de 
reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação 
e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive 
em suas versões orais. 

Identificam e reproduzem notícias simples com a 
mediação do professor. (encartes do agrinho). 
 
Conseguem analisar as expressões e entonações, 
porém somente em vídeos utilizados em sala de aula. 
(Vídeo - Clarinha, higiene e saúde) 

Material Agrinho 
Vídeo - Clarinha, higiene e saúde 

(EF05LP20) Analisar a validade e força de argumentos em 
argumentações sobre produtos de mídia para público infantil 
(filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em 
conhecimentos sobre os mesmos 
(EF05LP21) Analisar o padrão entonacional, a expressão facial e 
corporal e as escolhas de variedade e registro linguísticos de 
vloggers de vlogs opinativos ou argumentativos. 

 CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA 
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 (EF05LP22) Ler e compreender verbetes de dicionário, 

identificando a estrutura, as informações gramaticais (significado 
de abreviaturas) e as informações semânticas. 

• Não compreendem verbetes de dicionário e 
abre viações. (obs – observação) 

• Buscam e comparam informações sem a 
mediação do professor (previsão do tempo, 
tabela do jogo de futebol, etc), porém 
tabelas e gráficos mais complexos 
necessitam de auxílio do professor (IBGE). 

Jornal Gazeta do Povo para explorar os 
verbetes. 
Dados do IBGE. Para explorar e analisar as 
informações gráficas. . (EF05LP23) Comparar informações apresentadas em gráficos ou 

tabelas. 
(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, 
informações de interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em 
textos que circulam em meios impressos ou digitais. 

PR
OD
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 D
E 
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XT

OS
 

(EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, 
organizando resultados de pesquisa em fontes de informação 
impressas ou digitais, incluindo imagens e gráficos ou tabelas, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

• Planejam e produzem textos, porém não 
organizam os resultados e informações em 
gráficos e tabelas sem a ajuda do professor. 
(Texto de jornais impressos) 

Jornal Gazeta do Povo para analisar dados 
gráficos de acordo com o tema que será 
abordado. 

(EF05LP25) Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes 
de dicionário, digitais ou impressos, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

• Não produz com autonomia verbetes de 
dicionário, necessita ampliar o 
conhecimento. 

• Apresentam uma boa escuta com relação 
aos trabalhos apresentados pelos colegas.  

• Necessitam ampliar a recuperação das 
ideias principais. (se perdem ao retomar o 
assunto) 

- Uso do dicionário utilizando desafios, para 
exercitar o seu uso em diferentes contextos 
em que exijam o conhecimento de 
significados de verbetes em diferentes 
frases. 

OR
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(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos 
realizadas por colegas, formulando perguntas pertinentes ao 
tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 
(EF35LP19) Recuperar as 180déias principais em situações 
formais de escuta de exposições, apresentações e palestras. 
(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de 
aula, com apoio de recursos multissemióticos (imagens, 
diagrama, tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, 
planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à situação 
comunicativa. 

• Apresentam dificuldade na exposição de 
trabalhos em sala de aula. (produzem 
cartazes, mas não conseguem se organizar 
quanto ao tempo da fala e linguagem). 

- Peça teatral do trabalho infantil em curta 
metragem. 
- Texto teatral- LDA – Apis, Unidade 8 pág: 
248 a 275 
- Meu livro de língua portuguesa- texto 
narrativo, pág: 75-88 
- Livro: Novo Pitangua. Pag. 103 
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(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais: regras sintáticas de concordância 
nominal e verbal, convenções de escrita de citações, pontuação 
(ponto final, dois-pontos, vírgulas em enumerações) e regras 
ortográficas. 

• Necessitam ampliar estes conhecimento. 
Apresentam dificuldade na concordância 
nominal, pontuação, gramática. (escrevem 
textos sem sequência, sem parágrafos, sem 
pontuação). 
 

- Para realizar o teatro sobre o trabalho 
infantil será necessário que se elabore um 
texto para apresentação dos mesmos. 
Para isso, deve-se criar um roteiro para 
organização do texto. 

(EF05LP27) Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão 
pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de relações de 
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sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com 
nível adequado de informatividade. 

 CAMPO ARTÍSTICO LITERÁRIO 

LE
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(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos 
literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles 
sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, 
autores.  

• Realizam leitura, porém precisam ampliar a 
compreensão para identifica diferentes 
gêneros. 

• Percebem o diálogo, mas tem dificuldade 
em identificar o sentido de verbos de 
enunciação e as variedades linguísticas. 

• Apreciam poemas, observam rimas, porém 
confundem a relação entre versos e 
estrofes, necessidade de estar sempre 
sendo pontuado pela professora. 

• Identificam a função de um texto dramático 
em uma novela, porém falta a vivência em 
sala de aula. 

- Poemas que escolhi para crianças – Ruth 
Rocha;  
- Cordel Infantil – Ana Raquel Campos; 
 

(EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos, observando 
o efeito de sentido de verbos de enunciação e, se for o caso, o 
uso de variedades linguísticas no discurso direto. 
(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, 
observando rimas, aliterações e diferentes modos de divisão dos 
versos, estrofes e refrões e seu efeito de sentido. 
(EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para 
ser encenado) e sua organização por meio de diálogos entre 
personagens e marcadores das falas das personagens e de 
cena. 

PR
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(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, 
utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens 
apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de 
tempo, espaço e de fala de personagens. 

• Criam textos ficcionais com sequência de 
fatos, marcadores de tempo, espaço e 
utilizam fala de personagens. 

• Leem e compreendem textos narrativos 
ficcionais e em versos com autonomia. 

• Precisam aprimorar a entonação e postura 
na leitura de poemas. 

- Fábula da cigarra e formiga a qual é 
apresentado em texto narrativo e poesia; 
- Criar uma fábula ou poema com os alunos 
elencando a estrutura de cada texto. 

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas 
ficcionais que apresentem cenários e personagens, observando 
os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, 
personagens, narrador e a construção do discurso indireto e 
discurso direto. 
(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em 
versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens 
poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros 

OR
AL
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E (EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura e 
interpretação adequadas. 

Os alunos possuem dificuldade em declamar poemas 
com postura , entonação e interpretação. 

- LDA – Apis, Pag. 32 a 35 
- Convidar o Professor da rede Julio 
Domingues, para realizar oficina com os 
alunos e após participação e apresentação 
dos pais.  
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 (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem 
central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base 
no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em 
primeira e terceira pessoas 

• Identificam narrativas, cenários, 
personagens, conflitos, pontos de vista 
diferenciando primeira e terceira pessoa. 
(Histórias em quadrinhos, fábulas, etc) 

• Precisam aprimorar o conhecimento sobre 
discurso direto e indireto, recursos rítmicos, 
sonoros e de metáforas para identificação 
no texto. 

• Observam e identificam os recursos visuais 
e de escrita presentes em textos digitais. 

-- LDA – Ápis- Unidade 1  
- A partir da oficina dar continuidade com as 
narrativas, poemas, focando os recursos 
rítmicos, sonoros e de metáforas; 
- Cria um blog para colocar os trabalhos 
realizados pelos alunos. 

(EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e discurso direto, 
determinando o efeito de sentido de verbos de enunciação e 
explicando o uso de variedades linguísticas no discurso direto, 
quando for o caso. 
(EF35LP31) Identificar, em textos diversificados, efeitos de 
sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros e de 
metáforas. 
(EF05LP28) Observar, em ciberpoemas e minicontos infantis em 
mídia digital, os recursos multissemióticos presentes nesses 
textos digitais. 

 

 

4.4 Bloco 3: planejamento da prática – plano de trabalho 
Campo 1: Identificação institucional/componente curricular/ano/... 
Campo 2: Competências32 a serem desenvolvidas 
 
 
Campo 3: Planejamento dos Campos de Atuação e das Práticas de Linguagem (o professor faz o planejamento por campo de atuação, no entanto também pode 
integrar vários campos de atuação) 
Campo de atuação: Prática de Linguagem: 

                                            
32 Competências: compreendem as capacidades (ser capaz de...) que os estudantes necessitam adquirir para conviver nos contextos contemporâneos como pessoas, cidadãos e 
profissionais. Na prática pedagógica, as competências são desenvolvidas a partir do exercício dos conteúdos da realidade integrados aos referenciais teóricos que são a fonte para 
exercitar a mente (habilidades) de forma reflexiva, tornando os estudantes capazes de...(resolver problemas sempre novos, agir com ética, atuar em equipe, inovar...). 
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Habilidades33 a serem 
desenvolvidas 

Realidade Problematizada34 Referenciais35 

   
   
   
Campo de atuação: Prática de Linguagem: 
Habilidades a serem desenvolvidas Realidade Problematizada Referenciais 
   
   
   
Campo 4: Desenvolvimento das Habilidades e Competências 
Metodologia: o caminho para desenvolver as habilidades e competências em três momentos 
Momento 1: Como vou provocar o desejo, a motivação e o sentido dos estudantes, integrando, de forma problematizada, os fatos, situações e problemas por eles 
vividos? Que dificuldades/problemas vou abordar? Como vou desenvolver esse momento? 
Momento 2: Que referenciais vou utilizar para que os estudantes pensem sobre os problemas da sua realidade, os compreendam e aprendam a resolvê-los com 
fundamento? Como vou desenvolver esse momento? 
Momento 3: Que tipo de atividades vou propor para os estudantes demonstrarem que, utilizando os referenciais teóricos, sabem resolver problemas da sua realidade 
de forma fundamentada? Como vou desenvolver esse momento? 
Avaliação: defina como vai desenvolver o processo avaliativo para conhecer se as habilidades e competências almejadas foram satisfatoriamente desenvolvidas 
Lembre-se: assim como na metodologia, na avaliação você também apresenta problemas da realidade, pede para os estudantes resolver os problemas de forma 
fundamentada, utilizando os referenciais teóricos. Portanto: 
Defina em que a avaliação estará embasada (habilidades que serão avaliadas? Problemas? Referenciais?...) 
Defina como será a avaliação (que instrumentos vais usar....será contínua....acompanhamento...) 
Defina como vais registrar o acompanhamento da avaliação (portfólio...) 
Campo 5: Referenciais utilizados (BNCC, Autores, Obras...) 

                                            
33 Habilidades: são os exercícios mentais a serem desenvolvidos, identificados pelos verbos (perceber, interagir...) que objetivam tornar os estudantes capazes de...(competências). 
Para desenvolver as habilidades (verbos) o professor deve usar metodologia adequada, integrando a realidade vivida pelas crianças e os referenciais.  
34 Realidade problematizada: são atividades, fatos, situações, problemas, oportunidades, dificuldades de toda ordem percebidas nas famílias, sociedade, escola... em relação ao campo 
de experiências, significativos para os estudantes, sendo capazes de provocar suas emoções, desejos e atender suas necessidades. Enfim é a vida fora da escola integrada na escola 
problematizada.  
35 Referenciais: compreendem os ensinamentos (conceitos, fórmulas, leis...) gerados por pensadores e agora são utilizados pelo professor para que os estudantes possam compreender 
a sua realidade e adquirir novo conhecimento. 
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5 PLANO CURRICULAR DE ARTE 
Para que o aluno perceba o sentido do que está sendo estudado é de suma importância que o 
professor tenha partido de problemas concretos. Situações reais que permitam fazer o aluno 
refletir à luz dos conteúdos teóricos para transformar sua realidade. (Profª Franciane Braga 
Machado Gonçalves) 

5.1 Apresentação 
O Plano Curricular da ARTE, em consonância com os referenciais da BNCC, vem estruturado em três blocos: 

Bloco 1: Referenciais da BNCC 

• Princípios da BNCC para a Arte; 
• Competências Específicas de Linguagem para o Ensino Fundamental; 
• Competências Específicas de Arte para o Ensino Fundamental; 
• Dimensões do Conhecimento; 
• Unidades temáticas. 

Bloco 2: Dos referenciais à prática 

• As Unidades Temáticas; 
• As habilidades a serem desenvolvidas em cada unidade temática; 
• Fatos, situações, problemas da realidade local e regional dos estudantes em cada unidade temática; 
• Referenciais teóricos para construir a compreensão e solução dos problemas vividos pelos estudantes. 

Bloco 3: Planejamento da prática – plano de trabalho, estando assim estruturado: 

• Identificação institucional; 
• Competências a serem desenvolvidas; 
• Planejamento das Unidades Temáticas; 
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• Desenvolvimento das habilidades e competências; 
• Referenciais utilizados. 

5.2 Bloco 1: referenciais da BNCC 
5.2.1 Princípios para a arte 

Para melhor compreensão, trazemos os dois princípios ais relevantes do documento da BNCC para a Arte:  

• No Ensino Fundamental, o componente curricular Arte está centrado nas seguintes linguagens: as Artes visuais, a Dança, a 
Música e o Teatro. Essas linguagens articulam saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as práticas 
de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. A sensibilidade, a intuição, o pensamento, as 
emoções e as subjetividades se manifestam como formas de expressão no processo de aprendizagem em Arte. 

• As manifestações artísticas não podem ser reduzidas às produções legitimadas pelas instituições culturais e veiculadas pela 
mídia, tampouco a prática artística pode ser vista como mera aquisição de códigos e técnicas. A aprendizagem de Arte precisa 
alcançar a experiência e a vivência artísticas como prática social, permitindo que os alunos sejam protagonistas e criadores. 

5.2.2 Competências específicas de linguagens para o ensino fundamental 

• Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e 
valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais.  

• Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) em diferentes campos da atividade 
humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção 
de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.  

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para 
se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 
levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. 
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• Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a 
consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a 
questões do mundo contemporâneo.  

• Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas 
diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e 
culturas.  

• Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. 

5.2.3 Competências específicas de arte para o ensino fundamental  

• Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos 
indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para 
reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos e dialogar com as 
diversidades.  

• Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso 
das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, 
na prática de cada linguagem e nas suas articulações.  

• Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que 
constituem a identidade brasileira –, sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando- -as nas criações em Arte.  

• Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços da escola e de fora dela 
no âmbito da Arte. 

• Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística.  
• Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma crítica e problematizadora, modos de 

produção e de circulação da arte na sociedade.  
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• Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções, 
intervenções e apresentações artísticas.  

• Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. 
• Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões 

de mundo. 

5.2.4 Dimensões do conhecimento 

A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule seis dimensões do conhecimento que, de forma indissociável e simultânea, 
caracterizam a singularidade da experiência artística. Tais dimensões perpassam os conhecimentos das Artes visuais, da Dança, da Música 
e do Teatro e as aprendizagens dos alunos em cada contexto social e cultural. Não se trata de eixos temáticos ou categorias, mas de linhas 
maleáveis que se interpenetram, constituindo a especificidade da construção do conhecimento em Arte na escola. Não há nenhuma 
hierarquia entre essas dimensões, tampouco uma ordem para se trabalhar com cada uma no campo pedagógico. As dimensões são:  

• Criação: refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem e constroem. Trata-se de uma atitude intencional e 
investigativa que confere materialidade estética a sentimentos, ideias, desejos e representações em processos, 
acontecimentos e produções artísticas individuais ou coletivas. Essa dimensão trata do apreender o que está em jogo durante 
o fazer artístico, processo permeado por tomadas de decisão, entraves, desafios, conflitos, negociações e inquietações.  

• Crítica: refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção a novas compreensões do espaço em que vivem, 
com base no estabelecimento de relações, por meio do estudo e da pesquisa, entre as diversas experiências e manifestações 
artísticas e culturais vividas e conhecidas. Essa dimensão articula ação e pensamento propositivos, envolvendo aspectos 
estéticos, políticos, históricos, filosóficos, sociais, econômicos e culturais.  

• Estesia: refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao 
próprio corpo e aos diferentes materiais. Essa dimensão articula a sensibilidade e a percepção, tomadas como forma de 
conhecer a si mesmo, o outro e o mundo. Nela, o corpo em sua totalidade (emoção, percepção, intuição, sensibilidade e 
intelecto) é o protagonista da experiência.  
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• Expressão: refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações subjetivas por meio de procedimentos 
artísticos, tanto em âmbito individual quanto coletivo. Essa dimensão emerge da experiência artística com os elementos 
constitutivos de cada linguagem, dos seus vocabulários específicos e das suas materialidades. 

• Fruição: refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para se sensibilizar durante a participação em práticas 
artísticas e culturais. Essa dimensão implica disponibilidade dos sujeitos para a relação continuada com produções artísticas 
e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais.  

• Reflexão: refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruições, as experiências e os processos 
criativos, artísticos e culturais. É a atitude de perceber, analisar e interpretar as manifestações artísticas e culturais, seja como 
criador, seja como leitor. 

5.2.5 Unidades temáticas 

Na BNCC de Arte, cada uma das quatro linguagens do componente curricular – Artes visuais, Dança, Música e Teatro – constitui uma 
unidade temática que reúne objetos de conhecimento e habilidades articulados às seis dimensões apresentadas anteriormente. Além 
dessas, uma última unidade temática, Artes integradas, explora as relações e articulações entre as diferentes linguagens e suas práticas, 
inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação. São elas: 

• As Artes visuais são os processos e produtos artísticos e culturais, nos diversos tempos históricos e contextos sociais, que 
têm a expressão visual como elemento de comunicação. Essas manifestações resultam de explorações plurais e 
transformações de materiais, de recursos tecnológicos e de apropriações da cultura cotidiana. As Artes visuais possibilitam 
aos alunos explorar múltiplas culturas visuais, dialogar com as diferenças e conhecer outros espaços e possibilidades 
inventivas e expressivas, de modo a ampliar os limites escolares e criar novas formas de interação artística e de produção 
cultural, sejam elas concretas, sejam elas simbólicas. 

•  A Dança se constitui como prática artística pelo pensamento e sentimento do corpo, mediante a articulação dos processos 
cognitivos e das experiências sensíveis implicados no movimento dançado. Os processos de investigação e produção artística 
da dança centram- -se naquilo que ocorre no e pelo corpo, discutindo e significando relações entre corporeidade e produção 
estética. Ao articular os aspectos sensíveis, epistemológicos e formais do movimento dançado ao seu próprio contexto, os 
alunos problematizam e transformam percepções acerca do corpo e da dança, por meio de arranjos que permitem novas 
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visões de si e do mundo. Eles têm, assim, a oportunidade de repensar dualidades e binômios (corpo versus mente, popular 
versus erudito, teoria versus prática), em favor de um conjunto híbrido e dinâmico de práticas. 

• A Música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganham forma, sentido e significado no âmbito 
tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de saberes e valores diversos estabelecidos 
no domínio de cada cultura. A ampliação e a produção dos conhecimentos musicais passam pela percepção, experimentação, 
reprodução, manipulação e criação de materiais sonoros diversos, dos mais próximos aos mais distantes da cultura musical 
dos alunos. Esse processo lhes possibilita vivenciar a música inter-relacionada à diversidade e desenvolver saberes musicais 
fundamentais para sua inserção e participação crítica e ativa na sociedade.  

• O Teatro instaura a experiência artística multissensorial de encontro com o outro em performance. Nessa experiência, o 
corpo é lócus de criação ficcional de tempos, espaços e sujeitos distintos de si próprios, por meio do verbal, não verbal e da 
ação física. Os processos de criação teatral passam por situações de criação coletiva e colaborativa, por intermédio de jogos, 
improvisações, atuações e encenações, caracterizados pela interação entre atuantes e espectadores. O fazer teatral 
possibilita a intensa troca de experiências entre os alunos e aprimora a percepção estética, a imaginação, a consciência 
corporal, a intuição, a memória, a reflexão e a emoção. 

5.3 Bloco 2 – Dos referenciais à prática 
Os referenciais à prática da Arte compreendem, por unidade temática, divididos em 1º ao 5º anos, as habilidades, aspectos da realidade 
vivida pelos estudantes e referenciais teóricos para proporcionar aos estudantes uma nova compreensão da realidade. 

5.3.1 Plano Curricular do 1º ao 5º ANOS 

UN
ID

AD
ES

 
TE

MÁ
TI

CA
S 

Habilidades 
 

Realidade vivida pelos estudantes em relação às 
habilidades 

 
Referenciais 
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AR
TE

S 
VI

SU
AI

S 
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético. 

Há muitos estilos de residências em Quatro Barras 
construídas em materiais variados e em combinações 
variadas: 

• Residências : Material usado, fonte da matéria 
prima, cuidados com áreas de preservação. 

• Arquitetura : história e preservação do patrimônio 
público. 

• Esculturas em pedra e portais: Histórico das 
profissões dos canteiros, sua condição e 
consequências de trabalho. 

• Portais de acesso à cidade e a pontos de 
interesse turístico: função, investigação, 
importância (frase: bem-vindo!), relação com a 
casa, acolhimento. 

• Escultura em argila: Conhecimento e valorização 
do artista local e uso consciente do material 
explorado pelo artista.  

• Arte religiosa: Respeito ao patrimônio público e 
diferentes manifestações e opiniões religiosas. 

• Gibiteca: Exploração e valorização das diferentes 
linguagens como forma de expressão. 

• Artesanato local: Material usado, fonte da matéria 
prima, cuidados com áreas de preservação e 
valorização do artesão. 

• Livros do município:História de Quatro Barras; Quatro 
Barras a Suíça Brasileira; Quatro Barras 50 anos; 
Quatro Barras, Caminhos Históricos da Serra; 
Conectados – Cap. 1 (linhas e formas,) 1º ano, editora 
FTD; 
 

• Vídeos: Turismo em Quatro Barras; Especial 49 anos- 
Quatro Barras; www.youtu.be/KB3fOuTI2M; 
www.youtu.be/EQWFQqVzTFQ ; : 
www.g1.globo.com/plug 

• Site: www.quatrobarras.pr.gov.br;  
www.livro.pro/x9epub - A tinta que vem da Natureza). 

 
• Fotos: fotos antigas dos fundadores de Quatro Barras 

e moradores antigos; 
 
Artistas locais: 

Maicon (Cmei Tia Inêz) 
•  Eneas Ribeiro S. Correa (artista de quadrinhos); 
• Clarice Milano; 
• Edna e Edneia  (arte em tear) 
• Juce (arte em crochê) 
• Luciana e Nai (arte em tecido) 
• Adriana Garret (artesã em bonecas de pano) 
• Jonas Lima Correa Neto (escultor); 
• José Demeterco ; Artista que enalteceu a história de 

Quatro Barras em Tela em óleo, Dom Pedro junto a um 
pinheiro). 

• Livro: Novo Pitanguá – 1ºano- Ed. Moderna- Capítulo 
6- pág 86 

 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer 
elementos constitutivos das artes visuais 
(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento 
etc.). 

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a 
influência de distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas 
manifestações artísticas das culturas locais, 
regionais e nacionais. 

(EF15AR04) Experimentar diferentes 
formas de expressão artística (desenho, 
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia etc.), fazendo uso sustentável de 
materiais, instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais. 

(EF15AR05) Experimentar a criação em 
artes visuais de modo individual, coletivo e 
colaborativo, explorando diferentes espaços 
da escola e da comunidade. 

(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e 
as dos colegas, para alcançar sentidos 
plurais. 

http://www.youtu.be/KB3fOuTI2M
http://www.youtu.be/EQWFQqVzTFQ
http://www.g1.globo.com/plug
http://www.quatrobarras.pr.gov.br/
http://www.livro.pro/x9epub
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(EF15AR07) Reconhecer algumas 
categorias do sistema das artes visuais 
(museus, galerias, instituições, artistas, 
artesãos, curadores etc.). 

DA
NÇ

A 

(EF15AR08) Experimentar e apreciar 
formas distintas de manifestações da dança 
presentes em diferentes contextos, 
cultivando a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório 
corporal. 

Percebe-se que nossos estudantes vivenciam diferentes 
estilos contemporâneos de dança  (Funk, Axé, Sertanejo), 
porém pouco conhecem as danças regionais. Outras 
dificuldades encontradas estão ligadas às questões 
religiosas, de gênero além das dificuldades motoras. A 
unidade temática, Dança está presente nas disciplinas de 
Arte e Educação Física, no entanto não se trabalha de 
forma interdisciplinar o que dificulta atingir as habilidades. 
 

• Grupos de Zumba; 
• Dança gaúcha; 
• Danças folclóricas;  
• Bailes da terceira idade; 
• Ballet; 
• Capoeira; 

 

www.dançasregionaisbr.blogspot.com.br 
Vídeos: www.m.youtube.com.br 
Livros: 

• Arte &Caminhos – Metodologia de Ensino 
Fundamental – 1º ao 5º ano. 

• Porta Aberta vol. Único FTD- 4º e 5º ano.  
• Projeto Presente Arte, Editora Moderna – 4º e 

5º ano. 
• Conectados – editora FTD  
• Novo Pitanguá – editora Moderna = 1º ao 5º 

ano 
• Música Boneco de Cera – Alda Oliveira  

(EF15AR09) Estabelecer relações entre as 
partes do corpo e destas com o todo 
corporal na construção do movimento 
dançado. 
(EF15AR10) Experimentar diferentes 
formas de orientação no espaço 
(deslocamentos, planos, direções, 
caminhos etc.) e ritmos de movimento 
(lento, moderado e rápido) na construção do 
movimento dançado. 
(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos 
dançados de modo individual, coletivo e 
colaborativo, considerando os aspectos 
estruturais, dinâmicos e expressivos dos 
elementos constitutivos do movimento, com 
base nos códigos de dança. 

(EF15AR12) Discutir, com respeito e sem 
preconceito, as experiências pessoais e 
coletivas em dança vivenciadas na escola, 
como fonte para a construção de 
vocabulários e repertórios próprios. 

http://www.dan%C3%A7asregionaisbr.blogspot.com.br/
http://www.m.youtube.com.br/
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MÚ
SI

CA
 

(EF15AR13) Identificar e apreciar 
criticamente diversas formas e gêneros de 
expressão musical, reconhecendo e 
analisando os usos e as funções da música 
em diversos contextos de circulação, em 
especial, aqueles da vida cotidiana. 

Em nosso município, percebemos que os alunos 
apreciam música e dentro da sua realidade as 
preferências são: Funk, Sertanejo Universitário, 
Pagode, justamente pelo pouco acesso e pouco 
conhecimento. Os alunos têm dificuldade em 
relação as fontes sonoras do corpo como 
instrumento musical, em sua maioria não 
apresentam discriminação auditiva para o registro 
áudio e audiovisual musical . Há poucas 
manifestações musicais locais. Os professores 
muitas vezes deixam de trabalhar a música por 
achar que precisam ter grande conhecimento 
musical e não percebem e nem valorizam a 
música fazendo parte do seu dia a dia, do 
desenvolvimento para a vida. Percebe-se que 
existe um preconceito quanto às diversidades 
musicais e preferências. No município existem as 
seguintes manifestações musicais: 
Apresentações na Casa da Cultura, 
apresentações escolares, cantatas de natal, 
apresentações de orquestras, artistas locais, 
apresentações em praças públicas, coral 
infantojuvenil, musicalização, canto religioso, 
encontro de violeiros, jogos, aulas de 
instrumentalização, percussão corporal. 

Vídeos: www.youtu.be/CUUQ9GkClm0 ;  
• Palavra Cantada 
• Babatuque 

Sites: www.caixinhamusical.com.br 
 www.portaldoprofessor.mec.gov.br 
 www.tempojunto.com 
 

Livros: 
•  
• Arte &Caminhos – Metodologia de Ensino 

Fundamental – 1º ao 5º ano. 
• Porta Aberta vol. Único FTD- 4º e 5º ano.  
• Projeto Presente Arte, Editora Moderna – 4º e 

5º ano. 
• Conectados – editora FTD, 3º ano, Cap. 2, 

Arte Brancante; 
• Novo Pitanguá – editora Moderna = 1º ao 5º 

ano 
• Música Boneco de Cera – Alda Oliveira  
• Cantigas populares 

 

(EF15AR14) Perceber e explorar os 
elementos constitutivos da música (altura, 
intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por 
meio de jogos, brincadeiras, canções e 
práticas diversas de composição/criação, 
execução e apreciação musical. 
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras 
diversas, como as existentes no próprio 
corpo (palmas, voz, percussão corporal), na 
natureza e em objetos cotidianos, 
reconhecendo os elementos constitutivos 
da música e as características de 
instrumentos musicais variados. 
(EF15AR16) Explorar diferentes formas de 
registro musical não convencional 
(representação gráfica de sons, partituras 
criativas etc.), bem como procedimentos e 
técnicas de registro em áudio e audiovisual, 
e reconhecer a notação musical 
convencional. 
(EF15AR17) Experimentar improvisações, 
composições e sonorização de histórias, 
entre outros, utilizando vozes, sons 
corporais e/ou instrumentos musicais 
convencionais ou não convencionais, de 
modo individual, coletivo e colaborativo. 

http://www.youtu.be/CUUQ9GkClm0
http://www.caixinhamusical.com.br/
http://www.portaldoprofessor.mec.gov.br/
http://www.tempojunto.com/
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TE
AT

RO
 

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do teatro 
presentes em diferentes contextos, 
aprendendo a ver e a ouvir histórias 
dramatizadas e cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório ficcional. 

A criança entende como teatro apenas uma dramatização, 
não reconhece a imitação como forma de arte , tendo ainda 
dificuldades de colocar-se no lugar do outro, em suas 
diversas maneiras de se manifestar. Em nosso município 
há espaços que contemplam o teatro como: Casa da 
Cultura e peças teatrais de diferentes segmentos. Ex. 
Secretaria de Saúde – Teatro sobre a dengue. Secretaria 
do Meio Ambiente – Teatro Coleta Seletiva.  

Livros: 
• Jogos Teatrais: O fichário de Viola Spolin; 
• Conectados, Editora FTD, Cap. 2, 2º ano; 
• Arte &Caminhos – Metodologia de Ensino 

Fundamental – 1º ao 5º ano. 
• Porta Aberta vol. Único FTD- 4º e 5º ano.  
• Projeto Presente Arte, Editora Moderna – 4º e 

5º ano. 
• Conectados – editora FTD  

 
• Novo Pitanguá – editora Moderna = 1º ao 5º 

ano 
• Livro: Novo Pitanguá – 1ºano- Ed. Moderna- 

Capítulo 3- pág 52 
 

(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida 
cotidiana, identificando elementos teatrais 
(variadas entonações de voz, diferentes 
fisicalidades, diversidade de personagens e 
narrativas etc.). 

(EF15AR20) Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e processos 
narrativos criativos em teatro, explorando 
desde a teatralidade dos gestos e das ações 
do cotidiano até elementos de diferentes 
matrizes estéticas e culturais 
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e fatos e 
experimentando-se no lugar do outro, ao 
compor e encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, textos ou 
outros pontos de partida, de forma 
intencional e reflexiva. 
(EF15AR22) Experimentar possibilidades 
criativas de movimento e de voz na criação 
de um personagem teatral, discutindo 
estereótipos. 

AR
TE

S 
IN

TE
GR

AD
AS

 

(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, 
em projetos temáticos, as relações 
processuais entre diversas linguagens 
artísticas. 

Os estudantes do nosso município percebem as diversas 
formas de movimentos culturais, porém não sabem 
caracterizá-los porque é um processo que não é 
oportunizado pela família por falta de estrutura e nem pela 

Livros: 
• Arte &Caminhos – Metodologia de Ensino 

Fundamental – 1º ao 5º ano. 
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(EF15AR24) Caracterizar e experimentar 
brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, 
canções e histórias de diferentes matrizes 
estéticas e culturais. 

escola, por não se dar esta prioridade para a construção 
do conhecimento dos mesmos. Dentre as artes integradas 
sente-se a necessidade de um resgate das brincadeiras, 
cantigas de roda, jogos, danças e brinquedo cantado, em 
diferentes matrizes estéticas e culturais. 

• Porta Aberta vol. Único FTD- 4º e 5º ano.  
• Projeto Presente Arte, Editora Moderna – 4º e 

5º ano. 
• Conectados – editora FTD  
• Novo Pitanguá – editora Moderna = 1º ao 5º 

ano 
• Novo Pitanguá – editora Moderna = 1º ano- 

volume 2-pág.26 
• Daniel no mundo do silêncio- Moacir 

Carrasco- Ed. Ática 
 
Vídeos:  
 

• Kiriku e a feiticeira 
• Tainá 
• 30 brincadeiras antigas www.youtu.be/y8STwL5lgL0  
• Cantigas Populares www.m.letras.mus.br>cantigas  
• www.ouvirmusica.com.br 

 
 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o 
patrimônio cultural, material e imaterial, de 
culturas diversas, em especial a brasileira, 
incluindo-se suas matrizes indígenas, 
africanas e europeias, de diferentes épocas, 
favorecendo a construção de vocabulário e 
repertório relativos às diferentes linguagens 
artísticas. 

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias 
e recursos digitais (multimeios, animações, 
jogos eletrônicos, gravações em áudio e 
vídeo, fotografia, softwares etc.) nos 
processos de criação artística. 

 

5.4 Bloco 3: planejamento da prática – plano de trabalho 
Campo 1: Identificação Institucional/componente curricular/ano... 
Campo 2: Competências36 a serem desenvolvidas 
 
 
Campo 3: Planejamento das Unidades Temáticas (o professor faz o planejamento por unidade temática, no entanto também pode integrar várias unidades) 

                                            
36 Competências: compreendem as capacidades (ser capaz de...) que os estudantes necessitam adquirir para conviver nos contextos contemporâneos como pessoas, cidadãos e 
profissionais. Na prática pedagógica, as competências são desenvolvidas a partir do exercício dos conteúdos da realidade integrados aos referenciais teóricos que são a fonte para 
exercitar a mente (habilidades) de forma reflexiva, tornando os estudantes capazes de...(resolver problemas sempre novos, agir com ética, atuar em equipe, inovar...). 
 

http://www.youtu.be/y8STwL5lgL0
http://www.ouvirmusica.com.br/
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Unidade Temática: 
Habilidades37 a serem 
desenvolvidas 

Realidade Problematizada38 Referenciais39 

   
   
Unidade Temática 
Habilidades a serem desenvolvidas Realidade Problematizada Referenciais 
   
   
Campo 4: Desenvolvimento das Habilidades e Competências 
Metodologia: o caminho para desenvolver as habilidades e competências em três momentos 
Momento 1: Como vou provocar o desejo, a motivação e o sentido dos estudantes, integrando, de forma problematizada, os fatos, situações e problemas por eles 
vividos? Que dificuldades/problemas vou abordar? Como vou desenvolver esse momento? 
Momento 2: Que referenciais vou utilizar para que os estudantes pensem sobre os problemas da sua realidade, os compreendam e aprendam a resolvê-los com 
fundamento? Como vou desenvolver esse momento? 
Momento 3: Que tipo de atividades vou propor para os estudantes demonstrarem que, utilizando os referenciais teóricos, sabem resolver problemas da sua realidade 
de forma fundamentada? Como vou desenvolver esse momento? 
Avaliação: defina como vai desenvolver o processo avaliativo para conhecer se as habilidades e competências almejadas foram satisfatoriamente desenvolvidas 
Lembre-se: assim como na metodologia, na avaliação você também apresenta problemas da realidade, pede para os estudantes resolver os problemas de forma 
fundamentada, utilizando os referenciais teóricos. Portanto: 
Defina em que a avaliação estará embasada (habilidades que serão avaliadas? Problemas? Referenciais?...) 
Defina como será a avaliação (que instrumentos vais usar....será contínua....acompanhamento...) 
Defina como vais registrar o acompanhamento da avaliação (portfólio...) 
Campo 5: Referenciais utilizados (BNCC, Autores, Obras...) 

                                            
37 Habilidades: são os exercícios mentais a serem desenvolvidos, identificados pelos verbos (perceber, interagir...) que objetivam tornar os estudantes capazes de...(competências). 
Para desenvolver as habilidades (verbos) o professor deve usar metodologia adequada, integrando a realidade vivida pelas crianças e os referenciais. 
38 Realidade problematizada: são atividades, fatos, situações, problemas, oportunidades, dificuldades de toda ordem percebidas nas famílias, sociedade, escola... em relação ao campo 
de experiências, significativos para as crianças, sendo capazes de provocar suas emoções, desejos e atender suas necessidades. Enfim é a vida fora da escola integrada na escola 
problematizada. 
39 Referenciais: compreendem os ensinamentos (conceitos, fórmulas, leis...) gerados por pensadores e agora são utilizados pelo professor para que os estudantes possam compreender 
a sua realidade e adquirir novo conhecimento. 
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6 PLANO CURRICULAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
“Atualmente é muito difícil ser docente, pois tudo que aprendemos era "verdade absoluta" e não 
podia ser questionada. Trazemos esse modelo como educadores e por isso não conseguimos 
prender a atenção dos alunos.” (Profª Kelly Bossardi Dias) 

6.1 Apresentação 
O Plano Curricular de Educação Física, em consonância com os referenciais da BNCC, vem estruturado em três blocos: 

Bloco 1: Referenciais da BNCC 

• Princípios da BNCC para a Educação Física; 
• Competências Específicas de Linguagem para o Ensino Fundamental; 
• Competências Específicas de Educação Física para o Ensino Fundamental; 
• Dimensões do Conhecimento; 
• Unidades temáticas. 

Bloco 2: Dos referenciais à prática 

• Unidades Temáticas; 
• Habilidades a serem desenvolvidas em cada unidade temática; 
• Fatos, situações, problemas da realidade local e regional dos estudantes em cada unidade temática; 
• Referenciais teóricos para construir a compreensão e solução dos problemas vividos pelos estudantes. 

Bloco 3: Planejamento da prática – plano de trabalho, estando assim estruturado: 

• Identificação institucional; 
• Competências a serem desenvolvidas; 
• Planejamento das Unidades Temáticas; 
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• Desenvolvimento das habilidades e competências; 
• Referenciais utilizados. 

6.2 Bloco 1: referenciais da BNCC 
6.2.1 Princípios da educação física 

Para melhor compreensão e foco para a prática, trazemos os princípios mais relevantes da BNCC para a Educação Física: 

• A Educação Física oferece uma série de possibilidades para enriquecer a experiência das crianças, jovens e adultos na 
Educação Básica, permitindo o acesso a um vasto universo cultural. Esse universo compreende saberes corporais, 
experiências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas, que se inscrevem, mas não se restringem, à racionalidade típica dos 
saberes científicos que, comumente, orienta as práticas pedagógicas na escola. Para além da vivência, a experiência efetiva 
das práticas corporais oportuniza aos alunos participar, de forma autônoma, em contextos de lazer e saúde. 

• Há três elementos fundamentais comuns às práticas corporais: movimento corporal como elemento essencial; organização 
interna (de maior ou menor grau), pautada por uma lógica específica; e produto cultural vinculado com o lazer/entretenimento 
e/ ou o cuidado com o corpo e a saúde. 

• Cada prática corporal propicia ao sujeito o acesso a uma dimensão de conhecimentos e de experiências aos quais ele não 
teria de outro modo. A vivência da prática é uma forma de gerar um tipo de conhecimento muito particular e insubstituível e, 
para que ela seja significativa, é preciso problematizar, desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de sentidos e significados 
que os grupos sociais conferem às diferentes manifestações da cultura corporal de movimento. Logo, as práticas corporais 
são textos culturais passíveis de leitura e produção. 

6.2.2 Competências específicas de Linguagens para o Ensino Fundamental  

• Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e 
valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais.  
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• Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) em diferentes campos da atividade 
humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção 
de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.  

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para 
se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 
levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. 

• Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a 
consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a 
questões do mundo contemporâneo.  

• Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas 
diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e 
culturas.  

• Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. 

6.2.3 Competências específicas de educação física para o ensino fundamental  

• Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual.  
• Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, 

além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. 
• Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde/doença, inclusive 

no contexto das atividades laborais.  
• Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando, criticamente, os 

modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas. 
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• Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios 
em relação às práticas corporais e aos seus participantes.  

• Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos 
que delas participam.  

• Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos.  
• Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes 

de sociabilidade e a promoção da saúde. 
• Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para sua realização 

no contexto comunitário. 
• Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais 

de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. 

6.2.4 Dimensões do conhecimento 

A delimitação das habilidades privilegia oito dimensões de conhecimento: 

• Experimentação: refere-se à dimensão do conhecimento que se origina pela vivência das práticas corporais, pelo 
envolvimento corporal na realização das mesmas. 

• Uso e apropriação: refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma 
uma determinada prática corporal. Diz respeito àquele rol de conhecimentos que viabilizam a prática efetiva das 
manifestações da cultura corporal de movimento não só durante as aulas, como também para além delas. 

• Fruição: implica a apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais, bem como das 
diferentes práticas corporais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos. 

• Reflexão sobre a ação: refere-se aos conhecimentos originados na observação e na análise das próprias vivências corporais 
e daquelas realizadas por outros. Vai além da reflexão espontânea, gerada em toda experiência corporal. Trata-se de um ato 
intencional, orientado a formular e empregar estratégias de observação e análise para: (a) resolver desafios peculiares à 
prática realizada; (b) apreender novas modalidades; e (c) adequar as práticas aos interesses e às possibilidades próprios e 
aos das pessoas com quem compartilha a sua realização. 
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• Construção de valores: vincula-se aos conhecimentos originados em discussões e vivências no contexto da tematização 
das práticas corporais, que possibilitam a aprendizagem de valores e normas voltadas ao exercício da cidadania em prol de 
uma sociedade democrática. 

• Análise: está associada aos conceitos necessários para entender as características e o funcionamento das práticas corporais 
(saber sobre). 

• Compreensão: está também associada ao conhecimento conceitual, mas, diferentemente da dimensão anterior, refere-se 
ao esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais no contexto sociocultural, reunindo saberes que 
possibilitam compreender o lugar das práticas corporais no mundo. 

• Protagonismo comunitário: refere-se às atitudes/ações e conhecimentos necessários para os estudantes participarem de 
forma confiante e autoral em decisões e ações orientadas a democratizar o acesso das pessoas às práticas corporais, 
tomando como referência valores favoráveis à convivência social. 

6.2.5 Unidades temáticas 

Na BNCC, cada uma das práticas corporais tematizadas compõe uma das seis unidades temáticas abordadas ao longo do Ensino 
Fundamental. São elas: 

• Brincadeiras e jogos: explora aquelas atividades voluntárias exercidas dentro de determinados limites de tempo e espaço, 
caracterizadas pela criação e alteração de regras, pela obediência de cada participante ao que foi combinado coletivamente, 
bem como pela apreciação do ato de brincar em si... Neste documento, as brincadeiras e os jogos têm valor em si e precisam 
ser organizados para ser estudados. São igualmente relevantes os jogos e as brincadeiras presentes na memória dos povos 
indígenas e das comunidades tradicionais, que trazem consigo formas de conviver, oportunizando o reconhecimento de seus 
valores e formas de viver em diferentes contextos ambientais e socioculturais brasileiros. 

• Esportes: reúne tanto as manifestações mais formais dessa prática quanto as derivadas. Como toda prática social, o esporte 
é passível de recriação por quem se envolve com ele. Para a estruturação dessa unidade temática, é utilizado um modelo de 
classificação baseado na lógica interna, tendo como referência os critérios de cooperação, interação com o adversário, 
desempenho motor e objetivos táticos da ação. 
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• Ginásticas: são propostas práticas com formas de organização e significados muito diferentes, o que leva à necessidade de 
explicitar a classificação adotada38: (a) ginástica geral; (b) ginásticas de condicionamento físico; e (c) ginásticas de 
conscientização corporal. 

• Danças: explora o conjunto das práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, organizados em passos e 
evoluções específicas, muitas vezes também integradas a coreografias. 

• Lutas: focaliza as disputas corporais, nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para 
imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa 
dirigidas ao corpo do adversário. 

• Práticas corporais de aventura: exploram-se expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias e 
proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente 
desafiador. 

6.3 Bloco 2 – Dos referenciais à prática 
Dos referenciais à prática da Educação Física compreendem, por unidade temática, divididos em 1º e 2º anos; 3º ao 5º anos; 6º e 7º anos; 
8º e 9º anos, as habilidades, aspectos da realidade vivida pelos estudantes e referenciais teóricos para proporcionar aos estudantes uma 
nova compreensão da realidade. 

6.3.1 Plano Curricular do 1º e 2º ANOS 
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Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às 
habilidades Referenciais 
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(EF12EF01) Experimentar, 
fruir e recriar diferentes 
brincadeiras e jogos da 
cultura popular presentes no 
contexto comunitário e 
regional, reconhecendo e 
respeitando as diferenças 
individuais de desempenho 
dos colegas. 

Atividades tradicionais nas quais as práticas estão 
sendo “extintas”, substituiída muitas vezes por 
jogos eletrônicos (celulares, vídeo games, entre 
outros) 
- Desinteresse por algumas atividades propostas 
(amarelinha, pular corda, entre outras); 
- Flexibilização das regras; 
- Resgate de brincadeiras e jogos populares; 
- Ambiente escolar e residencial restritos; 
- Ausência de espaços públicos para lazer; 
- Criminalização de algumas modalidades (ex.: 
Skate, Parkour, entre outras); 
- Jogos eletrônicos (atualmente as crianças 
permanecem longos períodos em contato com 
aparelhos eletrônicos); 
- Presença de preconceito (racial, físico, religioso, 
entre outros); 
- Carência de brincadeiras e jogos ao ar livre; 
- Dificuldade de criar e recriar atividades; 
- Estimulação familiar por bens materiais; 
- Ausência de desafio no conteúdo brincadeiras e 
jogos; 
- Deficiência de desenvolvimento motor, por 
excesso de cuidados da família; 
- Carga horária semana insuficiente para suprir 
níveis básicos de aptidão física relacionada à 
saúde; 

LIVROS DIDÁTICOS  
 
(LIVRO ESCOLHIDO PELOS PROFESSORES DA REDE) 
Encontro educação física, 1° e 2º anos: manual do professor de educação física: ensino 
fundamental, anos iniciais: obra coletiva, São Paulo/SP: FTD, 2018. 
 Exemplos práticos e vídeos páginas: 33 à 59. 
 
DARIDO, Suraya Cristina; DE SOUZA JR, OSMAR MOREIRA. Para ensinar educação 
física. Papirus Editora, 2007. 
 
FREIRE, João Batista. O jogo: entre o riso e o choro. Autores Associados, 2017. 
 
GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C.; GOODWAY, Jackie D. Compreendendo o 
desenvolvimento motor-: bebês, crianças, adolescentes e adultos. AMGH Editora, 
2013. 
 
GUEDES, Dartagnan Pinto. Manual prático para avaliação em educação física. Editora 
Manole Ltda, 2006. 
 
KISHIMOTO, Tizuko M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. Cortez editora, 
2017. 
 
MANOEL, Edison de Jesus et al. Educaçäo física escolar: fundamentos de uma 
abordagem desenvolvimentista. EPU, 1988. 
 
VEN NCIO, Silvana; FREIRE, João Batista. O jogo dentro e fora da escola. Autores 
Associados, 2005. 
 

(EF12EF02) Explicar, por 
meio de múltiplas linguagens 
(corporal, visual, oral e 
escrita), as brincadeiras e os 
jogos populares do contexto 
comunitário e regional, 
reconhecendo e valorizando 
a importância desses jogos e 
brincadeiras para suas 
culturas de origem. 
(EF12EF03) Planejar e 
utilizar estratégias para 
resolver desafios de 
brincadeiras e jogos 
populares do contexto 
comunitário e regional, com 
base no reconhecimento das 
características dessas 
práticas. 
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(EF12EF04) Colaborar na 
proposição e na produção de 
alternativas para a prática, 
em outros momentos e 
espaços, de brincadeiras e 
jogos e demais práticas 
corporais tematizadas na 
escola, produzindo textos 
(orais, escritos, audiovisuais) 
para divulgá-las na escola e 
na comunidade 

- Sobrecarga de atividades no contraturno, 
restringindo o tempo do brincar (Inglês, escolinhas 
desportivas, etc); 
- Excesso de atividades no contraturno, causando 
distúrbios psicológicos e doenças crônicas; 
- Influência da mídia para consumo de alimentos 
industrializados, 
- Carência aplicabilidade de testes, avaliação e 
pesquisa no que se refere a Educação Física 
escolar e a saúde (qualidade de vida, 
desenvolvimento motor, etc); 
- Ausência de atendimento clínico para crianças 
com obesidade ou desnutrição; 
- Falta de questionários para analisar o 
mapeamento sobre o tempo ocioso; 
- Promover festivais que resgatem brincadeiras e 
jogos populares da realidade local; 
- Estratégias para envolver os responsáveis a fim 
de resgatar a cultura da comunidade local; 
 

VÍDEOS 
 Turma da Mônica. Brinquedos e brincadeiras. Disponivel 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=cmXhn4jEtSk>. Acesso em 20 dez 2018. 
 
Castelo Rá Tim Bum - Banho é bom banho- TV Cultura. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=Nq04QXs444w>. Acesso em 20 dez 2018. 
 
Turma da Mônica. Peteca. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=ueVHRzoVBMo>. Acesso em 20 dez 2018. 
 
O Fantástico Mundo do Bob (trabalhar a questão da imaginação). Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=KQOsztFrGD4>. Acesso em 20 dez 2018. 
 
MÚSICAS  
 
Tá pronto seu lobo. Edinho Paraguassu 
Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=nW6gvjifd14>. Acesso em 20 dez 
2018. 
 
Tchutchuê. Pequenos Atos. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=wD3Kp9dCU90>. Acesso em 20 dez 2018. 
 
Mosquito Tic. MC Créu. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=wD3Kp9dCU90>. Acesso em 20 dez 2018. 

ES
PO

RT
ES

 

(EF12EF05) Experimentar e 
fruir, prezando pelo trabalho 
coletivo e pelo protagonismo, 
a prática de esportes de 
marca e de precisão, 
identificando os elementos 
comuns a esses esportes. 

OBSERVA-SE EM QUATRO BARRAS QUE A 
MAIORIA DO ESTUDANTES: 
-Ressignificam a competitividade (respeito ao 
adversário, porém alguns apresentam dificuldades 
em aceitar as derrotas; 

(LIVRO ESCOLHIDO PELOS PROFESSORES DA REDE) 
Encontro educação física, 1° e 2º anos: manual do professor de educação física: ensino 
fundamental, anos iniciais: obra coletiva, São Paulo/SP: FTD, 2018. 
 Exemplos práticos e vídeos páginas: 60 à 79.  
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(EF12EF06) Discutir a 
importância da observação 
das normas e das regras dos 
esportes de marca e de 
precisão para assegurar a 
integridade própria e as dos 
demais participantes 

- São orientados para que as regras não sejam 
corrompidas, porém algumas vezes nota-se o 
descumprimento das mesmas durante a prática. 
- Alguns conhecem a importância de saber perder 
e respeitar os seus limites e de seus pares 
- Alguns conseguem desenvolver as habilidades 
motoras básicas por meio de fundamentos de 
jogos esportivos; 
-Alguns demonstram interesse por distintas 
modalidades da cultura local (futsal, futebol, skate 
dentre outros) 
-Participam de atividades propostas pela educação 
física em que dão significados a qualidade de vida 
e saúde. 
-Vivenciam modalidades como voleibol, judô, 
Ginástica, Badminton, atletismo, futebol, basquete. 
-Vivenciam com maior ênfase o esporte de marca: 
atletismo e suas modalidades; 
- Têm dificuldade em cooperar e trabalhar em 
grupo, ex. não passar a bola. 
- Acredita-se que o esporte de precisão que mais 
se aproxima da realidade é o arco flecha; 
- Alguns conhecem ou vivenciaram esporte de 
precisão - golfe, pois existe no município um dos 
principais campo de golfe do Paraná, sendo que 
muitos familiares trabalham ou já trabalharam 
neste local; 
- Outros esportes de marca e precisão são 
conhecidos porém não vivenciados exemplos 
(natação, boliche, curling, bocha, hipismo, 
ciclismo, levantamento de peso, 
 
 
 

BETTI, Mauro; ZULIANI, Luiz Roberto. Educação física escolar: uma proposta de 
diretrizes pedagógicas. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, v. 1, n. 1, 
2009. 
 
GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C.; GOODWAY, Jackie D. Compreendendo o 
desenvolvimento motor-: bebês, crianças, adolescentes e adultos. AMGH Editora, 
2013. 
 
GAYA, Adroaldo et al. Projeto Esporte Brasil PROESP-Br. Manual de Aplicação de 
Medidas e Testes, Normas e Critérios de Avaliação. Porto Alegre-RS, 2009. 
 
GUEDES, Dartagnan Pinto. Manual prático para avaliação em educação física. Editora 
Manole Ltda, 2006. 
 
PINTO, ZIRALDO ALVES. Maluquinho por esporte. Globinho. 
 
HAYWOOD, Kathleen M.; GETCHELL, Nancy. Desenvolvimento Motor ao Longo da 
Vida-6ª Edição. Artmed Editora, 2016. 
 
REVERDITO, Riller Silva; SCAGLIA, Alcides José; MONTAGNER, Paulo Cesar. 
Pedagogia do esporte. São Paulo: Phorte, 2009. 
 
VÍDEOS 
 
Bernard o Urso. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=y5gMyZQnzfg>. 
Acesso em 20 dez de 2018.  
 
Pateta. Nas Olimpíadas. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=3gN09jgHEFo&list=PLC115495674D2D4F0>. 
Acesso em 20 dez de 2018. 
 
Chaves desenho. Nas Olimpíadas. 
Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=5H081cfjjQg>. Acesso em 20 dez 
de 2018. 
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ainda não foi proporcionado por falta de materiais 
e formação, no entanto alguns alunos conhecem 
algumas modalidades através das mídias. 

Shaun Carneiro. Esportes olímpicos. 
Disponível em :<https://www.youtube.com/watch?v=0BSuXfMU3CM>. Acesso em 20 
dez de 2018. 
 
MÚSICAS: As músicas da carochinha. Coletânea 

GI
NÁ

ST
IC

AS
 

(EF12EF07) Experimentar, 
fruir e identificar diferentes 
elementos básicos da 
ginástica (equilíbrios, saltos, 
giros, rotações, acrobacias, 
com e sem materiais) e da 
ginástica geral, de forma 
individual e em pequenos 
grupos, adotando 
procedimentos de 
segurança. 

OBSERVA-SE QUE EM QUATRO BARRAS: 
 
- São experimentados elementos básicos da 
ginástica por meio de práticas corporais no entanto 
não se tem conhecimento como estas são 
utilizadas foram do ambiente escolar; 
- Não pode se trabalhar a ginástica na sua 
totalidade por falta de materiais e estrutura física 
apropriada; 
- Já com relação a acrobacias entende-se que eles 
não têm desenvolvimento adequado e materiais; 
- Alguns realizam as atividades com sucesso no 
entanto alguns demonstram insegurança geradas 
pelos responsáveis; 
- Entende-se que são necessárias aplicações de 
testes quantitativos para planejar melhor as 
atividades de ginástica. 
- Nesse sentido descrevem-se as múltiplas 
linguagens da ginástica mostrando a importância 
dos elementos básicos no cotidiano. 

(LIVRO ESCOLHIDO PELOS PROFESSORES DA REDE) 
Encontro educação física, 1° e 2º anos: manual do professor de educação física: ensino 
fundamental, anos iniciais: obra coletiva, São Paulo/SP: FTD, 2018. 
 Exemplos práticos e vídeos páginas: 80 à 96. 
 
AYOUB, Eliana. Ginástica geral e educação física escolar. Editora Unicamp, 2003. 
 
 GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C.; GOODWAY, Jackie D. Compreendendo o 
desenvolvimento motor-: bebês, crianças, adolescentes e adultos. AMGH Editora, 
2013. 
 
VÍDEOS 
 
Bernard o Urso Polar. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=LzikxCxb7o0>. Acesso em 20 dez de 2018 
 
Olimpíadas do Pocoyo. Ginástica rítmica 
Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=KHUlpO14L0k>. Acesso em 20 de 
dez de 2018. 
 
Peppa Pig. Aula de Ginástica.Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=8oTwtS1RLnQk>. Acesso em 20 de dez de 2018  
 

(EF12EF08) Planejar e 
utilizar estratégias para a 
execução de diferentes 
elementos básicos da 
ginástica e da ginástica geral. 
(EF12EF09) Participar da 
ginástica geral, identificando 
as potencialidades e os 
limites do corpo, e 
respeitando as diferenças 
individuais e de desempenho 
corporal. 
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(EF12EF10) Descrever, por 
meio de múltiplas linguagens 
(corporal, oral, escrita e 
audiovisual), as 
características dos 
elementos básicos da 
ginástica e da ginástica geral, 
identificando a presença 
desses elementos em 
distintas práticas corporais. 

MÚSICA  
 
Minhoquinha. Eliana  
 
Os Buracos do tatu. Gisele Santana Lemos 
 
Dança do Canguru. Belli, sua turma. 

DA
NÇ

AS
 

(EF12EF11) Experimentar e 
fruir diferentes danças do 
contexto comunitário e 
regional (rodas cantadas, 
brincadeiras rítmicas e 
expressivas), e recriá-las, 
respeitando as diferenças 
individuais e de desempenho 
corporal. 

Nota-se que em Quatro Barras: 
- As danças atuais fazem parte do cotidiano entre 
elas (Funk, axé, rock, eletrônica, gospel, j-pop, rap, 
sertanejo dentre outros); 
- No entanto danças do contexto histórico regional 
os alunos não têm conhecimentos; 
- Outras dificuldades encontradas estão ligadas às 
questões religiosas, de gêneros, dificuldades 
motoras; 
- Sabe-se por meio de pesquisa e conversa que os 
professores da rede têm dificuldade em trabalhar o 
conteúdo; 
- Outro fator que atrapalha o desenvolvimento da 
dança está relacionado ao tempo de aula; 

(LIVRO ESCOLHIDO PELOS PROFESSORES DA REDE) 
Encontro educação física, 1° e 2º anos: manual do professor de educação física: ensino 
fundamental, anos iniciais: obra coletiva, São Paulo/SP: FTD, 2018. 
 Exemplos práticos e vídeos páginas: 97 a 111. 
 
 SCARPATO, Marta Thiago. Dança educativa: um fato em escolas de São Paulo. 
Centro de Estudos Educação e Sociedade, 2001. 
 
VON LABAN, Rudolf. Domínio do movimento. Grupo Editorial Summus. 
 
VÍDEOS 

(EF12EF12) Identificar os 
elementos constitutivos 
(ritmo, espaço, gestos) das 
danças do contexto 
comunitário e regional, 
valorizando e respeitando as 
manifestações de diferentes 
culturas. 
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6.3.2 Plano Curricular do 3º ao 5º ANOS 
UN

ID
AD

ES
 

TE
MÁ

TI
CA

S 

Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às 
habilidades Referenciais 

BR
IN

CA
DE

IR
AS

 E
 JO

GO
S 

(EF35EF01) Experimentar 
e fruir brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do 
mundo, incluindo aqueles 
de matriz indígena e 
africana, e recriá-los, 
valorizando a importância 
desse patrimônio histórico 
cultural. 

ATIVIDADES TRADICIONAIS NAS QUAIS AS 
PRÁTICAS ESTÃO SENDO “EXTINTAS”, 
SUBSTITUÍDA MUITAS VEZES POR JOGOS 
ELETRÔNICOS (celulares, vídeo games, entre 
outros) 
 
- Desinteresse por algumas atividades propostas 
(amarelinha, pular corda, pião entre outras); 
- Desconhecimento das brincadeiras africanas (terra- 
mar, fogo na montanha, pegue o bastão, mamba 
dentre outros); 
-Desconhecimento das brincadeiras e jogos 
indígenas (arco flecha, arremesso de lança, corrida 
de tora, corrida do saçi, adugo, marimbondo dentre 
outros) 
- Flexibilização das regras; 

(LIVRO ESCOLHIDO PELOS PROFESSORES DA REDE) 
Encontro educação física, 3°, 4º e 5º anos: manual do professor de educação física: 
ensino fundamental, anos iniciais: obra coletiva, São Paulo/SP: FTD, 2018. 
 Exemplos práticos e vídeos páginas: 33 à .75 
DARIDO, Suraya Cristina; DE SOUZA JR, OSMAR MOREIRA. Para ensinar educação 
física. Papirus Editora, 2007. 
FREIRE, João Batista. O jogo: entre o riso e o choro. Autores Associados, 2017. 
GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C.; GOODWAY, Jackie D. Compreendendo o 
desenvolvimento motor-: bebês, crianças, adolescentes e adultos. AMGH Editora, 
2013. 
 
GUEDES, Dartagnan Pinto. Manual prático para avaliação em educação física. Editora 
Manole Ltda, 2006. 
 
KISHIMOTO, Tizuko M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. Cortez editora, 
2017. 

(EF35EF02) Planejar e 
utilizar estratégias para 
possibilitar a participação 
segura de todos os alunos 
em brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e de 
matriz indígena e africana. 
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(EF35EF03) Descrever, 
por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, oral, 
escrita, audiovisual), as 
brincadeiras e os jogos 
populares do Brasil e de 
matriz indígena e africana, 
explicando suas 
características e a 
importância desse 
patrimônio histórico cultural 
na preservação das 
diferentes culturas. 

- Resgate de brincadeiras e jogos populares; 
- Ambiente escolar e residencial restritos; 
- Ausência de espaços públicos para lazer; 
- Criminalização de algumas modalidades (ex.: 
Skate, Parkour, entre outras); 
- Jogos eletrônicos (atualmente as crianças 
permanecem longos períodos em contato com 
aparelhos eletrônicos); 
- Presença de preconceito (racial, físico, religioso, 
entre outros); 
- Carência de brincadeiras e jogos ao ar livre; 
- Dificuldade de criar e recriar atividades; 
- Estimulação familiar por bens materiais; 
- Ausência de desafio no conteúdo brincadeiras e 
jogos; 
- Deficiência de desenvolvimento motor, por excesso 
de cuidados da família; 
- Não são proporcionados momentos 
interdisciplinares para trabalhar as múltiplas 
linguagens dos jogos e brincadeiras 

 
MANOEL, Edison de Jesus et al. Educação física escolar: fundamentos de uma 
abordagem desenvolvimentista. EPU, 1988. 
 
VEN NCIO, Silvana; FREIRE, João Batista. O jogo dentro e fora da escola. Autores 
Associados, 2005. 
 
VÍDEOS 
 Turma da Mônica. Brinquedos e brincadeiras. Disponivel 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=cmXhn4jEtSk>. Acesso em 20 dez 2018. 
 
Castelo Rá Tim Bum - Banho é bom banho- TV Cultura. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=Nq04QXs444w>. Acesso em 20 dez 2018. 
 
Turma da Mônica. Peteca. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=ueVHRzoVBMo>. Acesso em 20 dez 2018. 
 
O Fantástico Mundo do Bob (trabalhar a questão da imaginação). Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=KQOsztFrGD4>. Acesso em 20 dez 2018. 
 
MÚSICAS  
 
Tá pronto seu lobo. Edinho Paraguassu 
Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=nW6gvjifd14>. Acesso em 20 dez 
2018. 
 
Tchutchuê. Pequenos Atos. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=wD3Kp9dCU90>. Acesso em 20 dez 2018. 
 
Mosquito Tic. MC Créu. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=wD3Kp9dCU90>. Acesso em 20 dez 2018. 
 
As músicas da carochinha. Coletanea 

(EF35EF04) Recriar, 
individual e coletivamente, 
e experimentar, na escola e 
fora dela, brincadeiras e 
jogos populares do Brasil e 
do mundo, incluindo 
aqueles de matriz indígena 
e africana, e demais 
práticas corporais 
tematizadas na escola, 
adequando-as aos 
espaços públicos 
disponíveis. 
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ES
PO

RT
ES

 
(EF35EF05) Experimentar 
e fruir diversos tipos de 
esportes de campo e taco, 
rede/parede e invasão, 
identificando seus 
elementos comuns e 
criando estratégias 
individuais e coletivas 
básicas para sua 
execução, prezando pelo 
trabalho coletivo e pelo 
protagonismo. 

COM RELAÇÃO ÀS MODALIDADES 
ESPORTIVAS: 
 
- Esportes de campo e taco: Não se tem acesso a 
esse tipo de esporte na realidade do município, o 
único esporte que se encaixaria nesta realidade seria 
o bets. Sabe-se que antigamente tinha campo de 
beisebol no bairro Borda do Campo, que deu lugar a 
um centro de treinamento de futebol; 
 - Esportes de rede/parede: 
Tem se tornado parte da cultura local a prática do 
badminton e voleibol fator esse que está diretamente 

LIVRO ESCOLHIDO PELOS PROFESSORES DA REDE) 
Encontro educação física, 3°, 4º e 5º anos: manual do professor de educação física: 
ensino fundamental, anos iniciais: obra coletiva, São Paulo/SP: FTD, 2018. 
 Exemplos práticos e vídeos páginas: 76 à 102 . 
 
 BETTI, Mauro; ZULIANI, Luiz Roberto. Educação física escolar: uma proposta de 
diretrizes pedagógicas. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, v. 1, n. 1, 
2009. 
 
GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C.; GOODWAY, Jackie D. Compreendendo o 
desenvolvimento motor-: bebês, crianças, adolescentes e adultos. AMGH Editora, 
2013. 
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(EF35EF06) Diferenciar os 
conceitos de jogo e 
esporte, identificando as 
características que os 
constituem na 
contemporaneidade e suas 
manifestações (profissional 
e comunitária/lazer). 

ligado ao Clube Santa Mônica, que em parceria com 
a SME oferece vagas para prática destes, com intuito 
de formação de atletas; tênis de mesa a maioria das 
escolas tem os materiais para aplicar, contudo para 
esse público e oferecida atividades de manipulação 
(rebater) com intuito de desenvolver habilidades 
motoras fundamentais o mesmo se aplica para tênis 
de campo/quadra. 
 
- OBSERVA-SE EM QUATRO BARRAS QUE AS 
HABILIDADES DE ESTRATÉGIAS, TRABALHO, 
COLETIVO, PROTAGONISMO E SUAS 
MANIFESTAÇÕES EM GERAL: 
 
-Ressignificam a competitividade (respeito ao 
adversário); 
- São orientados para que as regras não sejam 
corrompidas; 
- Conhecem a importância de saber perder e 
respeitar limites e adversários; 
- Desenvolvem habilidades motoras básicas por 
meio de fundamentos de modalidades esportivas; 
- Demonstram interesse por distintas modalidades 
da cultura local, regional e do mundo; 
- Participam de atividades em que dão significados a 
qualidade de vida e saúde. 

 
GAYA, Adroaldo et al. Projeto Esporte Brasil PROESP-Br. Manual de Aplicação de 
Medidas e Testes, Normas e Critérios de Avaliação. Porto Alegre-RS, 2009. 
 
GUEDES, Dartagnan Pinto. Manual prático para avaliação em educação física. Editora 
Manole Ltda, 2006. 
 
HAYWOOD, Kathleen M.; GETCHELL, Nancy. Desenvolvimento Motor ao Longo da 
Vida-6ª Edição. Artmed Editora, 2016. 
 
REVERDITO, Riller Silva; SCAGLIA, Alcides José; MONTAGNER, Paulo Cesar. 
Pedagogia do esporte. São Paulo: Phorte, 2009. 
 
VÍDEOS 
 
Bernard o Urso. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=y5gMyZQnzfg>. 
Acesso em 20 dez de 2018.  
 
Pateta. Nas Olimpíadas. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=3gN09jgHEFo&list=PLC115495674D2D4F0>. 
Acesso em 20 dez de 2018. 
 
Chaves desenho. Nas Olimpíadas. 
Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=5H081cfjjQg>. Acesso em 20 dez 
de 2018. 
 
Shaun Carneiro. Esportes olímpicos. 
Disponível em :<https://www.youtube.com/watch?v=0BSuXfMU3CM>. Acesso em 20 
dez de 2018. 
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GI
NÁ

ST
IC

AS
 

(EF35EF07) Experimentar 
e fruir, de forma coletiva, 
combinações de diferentes 
elementos da ginástica 
geral (equilíbrios, saltos, 
giros, rotações, acrobacias, 
com e sem materiais), 
propondo coreografias com 
diferentes temas do 
cotidiano. 

OBSERVA-SE QUE EM QUATRO BARRAS: 
 
- Umas das experiências que podemos citar que 
algumas alunas do 3 ao 5 ano participam do projeto 
de Ginástica Rítmica no Clube Santa Mônica e 
trazem suas vivências para a escola e sua 
comunidade. Podemos observar os gestos e 
coreografias da modalidade sendo reproduzidos 
pelos outros alunos. Ex. ponte, parada de mão, 
saltitos, estrelinha, espacate. 
- São experimentados elementos básicos da 
ginástica por meio de práticas corporais no entanto 
não se tem conhecimento como estas são utilizadas 
foram do ambiente escolar; 
- Não pode se trabalhar a ginástica na sua totalidade 
por falta de materiais e estrutura física apropriada; 
- Já com relação a acrobacias entende-se que eles 
têm desenvolvimento básico, porém os materiais são 
restritos; 
- Alguns realizam as atividades com sucesso no 
entanto alguns demonstram insegurança geradas 
pelos responsáveis e também por falta de estímulos 
motores na fase inicial da aprendizagem; 
- Entende-se que são necessárias aplicações de 
testes quantitativos para planejar melhor as 
atividades de ginástica. 
- Nesse sentido descrevem-se as múltiplas 
linguagens da ginástica mostrando a importância dos 
elementos básicos no cotidiano. 
- Depois de todo esse processo de análise observa-
se que a interdisciplinaridade tornaria mais fácil a 
interação, a produção de textos escritos, orais e 
audiovisuais desses conhecimentos e sua 
disseminação na comunidade escolar. 

LIVRO ESCOLHIDO PELOS PROFESSORES DA REDE) 
Encontro educação física, 3°, 4º e 5º anos: manual do professor de educação física: 
ensino fundamental, anos iniciais: obra coletiva, São Paulo/SP: FTD, 2018. 
 Exemplos práticos e vídeos páginas: 103 à 121 . 
 
 YOUB, Eliana. Ginástica geral e  
 educação física escolar. Editora Unicamp, 2003. 
 
 GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C.; GOODWAY, Jackie D. Compreendendo o 
desenvolvimento motor-: bebês, crianças, adolescentes e adultos. AMGH Editora, 
2013. 
 
Bernard o Urso Polar. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=LzikxCxb7o0>. Acesso em 20 dez de 2018 
 
Olimpíadas do Pocoyo. Ginástica rítmica 
Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=KHUlpO14L0k>. Acesso em 20 de 
dez de 2018. 
 
Peppa Pig. Aula de Ginástica.Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=8oTwtS1RLnQk>. Acesso em 20 de dez de 2018  
 
MÚSICA  
 
Minhoquinha. Eliana  
 
Os Buracos do tatu. Gisele Santana Lemos 
 
Dança do Canguru. Belli, sua turma. 

(EF35EF08) Planejar e 
utilizar estratégias para 
resolver desafios na 
execução de elementos 
básicos de apresentações 
coletivas de ginástica geral, 
reconhecendo as 
potencialidades e os limites 
do corpo e adotando 
procedimentos de 
segurança. 
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DA
NÇ

AS
 

(EF35EF09) Experimentar, 
recriar e fruir danças 
populares do Brasil e do 
mundo e danças de matriz 
indígena e africana, 
valorizando e respeitando 
os diferentes sentidos e 
significados dessas danças 
em suas culturas de 
origem. 

NOTA-SE QUE EM QUATRO BARRAS: 
 
- Que as danças atuais fazem parte do cotidiano 
entre elas (Funk, axé, rock, eletrônica, gospel, j-pop, 
rap, sertanejo dentre outros); 
- No entanto danças do contexto histórico da matriz 
indígena e africana os alunos não tem 
conhecimento; 
- Outras dificuldades encontradas estão ligadas às 
questões religiosas, de gêneros, dificuldades 
motoras; 
- Sabe-se por meio de pesquisa e conversa que os 
professores da rede tem dificuldade em trabalhar o 
conteúdo; 
- Outro fator que atrapalha o desenvolvimento da 
dança está relacionado ao tempo de aula; 
- Com relação a ritmo, espaço e gestos nota-se que 
n as danças populares/contemporâneas (Funk, axé, 
rock, eletrônica, gospel, j-pop, rap, sertanejo dentre 
outros) há a distinção de seus elementos básicos, 
porém nas danças de matriz indígena e africana isso 
não se percebe, pois, até onde temos 
conhecimentos, não se foi ofertado. 
- Depois de todo esse processo de análise observa-
se que a interdisciplinaridade tornaria mais fácil a 
interação, a produção de textos escritos, orais e 
audiovisuais desses conhecimentos e sua 
disseminação na comunidade escolar. 

(LIVRO ESCOLHIDO PELOS PROFESSORES DA REDE) 
Encontro educação física, 3°, 4º e 5º anos: manual do professor de educação física: 
ensino fundamental, anos iniciais: obra coletiva, São Paulo/SP: FTD, 2018. 
 Exemplos práticos e vídeos páginas: 122 à 172 . 
 
 
 
SCARPATO, Marta Thiago. Dança educativa: um fato em escolas de São Paulo. Centro 
de Estudos Educação e Sociedade, 2001. 
 
VON LABAN, Rudolf. Domínio do movimento. Grupo Editorial Summus, (EF35EF10) Comparar e 

identificar os elementos 
constitutivos comuns e 
diferentes (ritmo, espaço, 
gestos) em danças 
populares do Brasil e do 
mundo e danças de matriz 
indígena e africana. 
(EF35EF11) Formular e 
utilizar estratégias para a 
execução de elementos 
constitutivos das danças 
populares do Brasil e do 
mundo, e das danças de 
matriz indígena e africana. 
(EF35EF12) Identificar 
situações de injustiça e 
preconceito geradas e/ou 
presentes no contexto das 
danças e demais práticas 
corporais e discutir 
alternativas para superá-
las. 
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LU
TA

S 
(EF35EF13) Experimentar, 
fruir e recriar diferentes 
lutas presentes no contexto 
comunitário e regional e 
lutas de matriz indígena e 
africana. 

Em Quatro Barras observa-se que: 
- As lutas de judô, karatê, jiu jitsu, muaythai, capoeira 
estão presentes na cultura do município como 
atividades esportivas e pré desportivas sendo 
ofertadas pela Secretaria Municipal de Esporte Lazer 
e Juventude e academias de ginástica. 
- Nas escolas é ofertado os Jogos de Oposição que 
tem como objetivo trabalhar os múltiplos 
fundamentos da Luta de forma lúdica. Esse conteúdo 
é contextualizado e ressignificado com a 
participação dos alunos em um Festival de Jogos de 
Oposição. 
- Com o trabalho que vem sendo realizado nas 
escolas os alunos em sua maioria distinguem briga 
de luta e reconhecem as normas de segurança e 
respeitam seus colegas. 
- Com relação às lutas de matriz indígena e africana 
observa- se a necessidade de se trabalhar essa 
habilidade com mais ênfase. 
- Depois de todo esse processo de análise observa-
se que a interdisciplinaridade tornaria mais fácil a 
interação, a produção de textos escritos, orais e 
audiovisuais desses conhecimentos e sua 
disseminação na comunidade escolar. 

(LIVRO ESCOLHIDO PELOS PROFESSORES DA REDE) 
Encontro educação física, 3°, 4º e 5º anos: manual do professor de educação física: 
ensino fundamental, anos iniciais: obra coletiva, São Paulo/SP: FTD, 2018. 
 Exemplos práticos e vídeos páginas: 173 à 189 . 
 
 PEREIRA, Manuel Carlos Mesquita Correa. As lutas na educação física escolar. 
Phorte Editora, 2018. 
 
RUFINO, Luiz Gustavo Bonatto; DARIDO, Suraya Cristina. O ensino das lutas na 
escola: possibilidades para a educação física. Penso Editora, 2015. 
 
CARTAXO, Carlos Alberto. Jogos de Combate: atividades recreativas e psicomotoras: 
teoria e prática. Petrópolis, Rj: Vozes, 2011. 
 
SANTOS, Sérgio Luiz Carlos dos. Esporte de combate: na educação física escolar. 
Curitiba, PR: CRV, 2016. 

(EF35EF14) Planejar e 
utilizar estratégias básicas 
das lutas do contexto 
comunitário e regional e 
lutas de matriz indígena e 
africana experimentadas, 
respeitando o colega como 
oponente e as normas de 
segurança. 
(EF35EF15) Identificar as 
características das lutas do 
contexto comunitário e 
regional e lutas de matriz 
indígena e africana, 
reconhecendo as 
diferenças entre lutas e 
brigas e entre lutas e as 
demais práticas corporais. 

6.4 Bloco 3: planejamento da prática – plano de trabalho 
Campo 1: Identificação Institucional/componente curricular/ano... 
Campo 2: Competências40 a serem desenvolvidas 
 

                                            
40 Competências: compreendem as capacidades (ser capaz de...) que os estudantes necessitam adquirir para conviver nos contextos contemporâneos como pessoas, cidadãos e 
profissionais. Na prática pedagógica, as competências são desenvolvidas a partir do exercício dos conteúdos da realidade integrados aos referenciais teóricos que são a fonte para 
exercitar a mente (habilidades) de forma reflexiva, tornando os estudantes capazes de...(resolver problemas sempre novos, agir com ética, atuar em equipe, inovar...). 
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Campo 3: Planejamento das Unidades Temáticas (o professor faz o planejamento por unidade temática, no entanto também pode integrar várias unidades) 
Unidade Temática: 
Habilidades41 a serem 
desenvolvidas 

Realidade Problematizada42  Referenciais43  

   
   
   
Unidade Temática 
Habilidades a serem desenvolvidas Realidade Problematizada: fatos, situações, problemas... 

relacionados às habilidades e vividos pelos estudantes em 
sua realidade local e regional  

Objetos de Conhecimento: referenciais teóricos (autores, 
conceitos...) que possibilitem aos estudantes compreender e 
resolver os problemas da sua realidade e produzir novo 
conhecimento 

   
   
   
Campo 4: Desenvolvimento das Habilidades e Competências 
 Metodologia: o caminho para desenvolver as habilidades e competências em três momentos 
Momento 1: Como vou provocar o desejo, a motivação e o sentido dos estudantes, integrando, de forma problematizada, os fatos, situações e problemas por eles 
vividos? Que dificuldades/problemas vou abordar? Como vou desenvolver esse momento? 
Momento 2: Que referenciais vou utilizar para que os estudantes pensem sobre os problemas da sua realidade, os compreendam e aprendam a resolvê-los com 
fundamento? Como vou desenvolver esse momento? 
Momento 3: Que tipo de atividades vou propor para os estudantes demonstrarem que, utilizando os referenciais teóricos, sabem resolver problemas da sua realidade 
de forma fundamentada? Como vou desenvolver esse momento? 
Avaliação: defina como vai desenvolver o processo avaliativo para conhecer se as habilidades e competências almejadas foram satisfatoriamente desenvolvidas 

                                            
41 Habilidades: são os exercícios mentais a serem desenvolvidos, identificados pelos verbos (perceber, interagir...) que objetivam tornar os estudantes capazes de...(competências). 
Para desenvolver as habilidades (verbos) o professor deve usar metodologia adequada, integrando a realidade vivida pelas crianças e os referenciais. 
42 Realidade problematizada: são atividades, fatos, situações, problemas, oportunidades, dificuldades de toda ordem percebidas nas famílias, sociedade, escola... em relação ao campo 
de experiências, significativos para as crianças, sendo capazes de provocar suas emoções, desejos e atender suas necessidades. Enfim é a vida fora da escola integrada na escola 
problematizada. 
43 Referenciais: compreendem os ensinamentos (conceitos, fórmulas, leis...) gerados por pensadores e agora são utilizados pelo professor para que os estudantes possam compreender 
a sua realidade e adquirir novo conhecimento. 
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Lembre-se: assim como na metodologia, na avaliação você também apresenta problemas da realidade, pede para os estudantes resolver os problemas de forma 
fundamentada, utilizando os referenciais teóricos. Portanto: 
Defina em que a avaliação estará embasada (habilidades que serão avaliadas? Problemas? Referenciais?...) 
Defina como será a avaliação (que instrumentos vais usar....será contínua....acompanhamento...) 
Defina como vais registrar o acompanhamento da avaliação (portfólio...) 
Campo 5: Referenciais utilizados (BNCC, Autores, Obras...) 
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7 PLANO CURRICULAR DE MATEMÁTICA 
“Acredito que seja possível e porque não dizer, FÁCIL?! Sim, será fácil também quando nós, os 
"professores", nos despirmos da "ensinagem" tradicional, que nos traz perguntas e dúvidas que 
não sabemos responder, para vestirmos um modo de ensino no qual possamos chegar a 
conclusões junto com os alunos e, em alguns casos, dizer: "Bem, confesso que não sei te 
responder isto agora, mas vamos pensar juntos sobre este assunto?" (Profª Cristiane da Silva 
Rangel de Meneses) 

7.1 Apresentação 
O Plano Curricular de Matemática, em consonância com os referenciais da BNCC, vem estruturado em três blocos: 

Bloco 1: Referenciais da BNCC 

• Princípios da BNCC para a Matemática; 
• Competências Específicas de Matemática para o Ensino Fundamental; 
• Unidades temáticas. 

Bloco 2: Dos referenciais à prática 

• Unidades Temáticas; 
• Habilidades a serem desenvolvidas em cada unidade temática; 
• Fatos, situações, problemas da realidade local e regional dos estudantes em cada unidade temática; 
• Referenciais teóricos para construir a compreensão e solução dos problemas vividos pelos estudantes. 

Bloco 3: Planejamento da prática – plano de trabalho, estando assim estruturado: 

• Identificação institucional; 
• Competências a serem desenvolvidas; 
• Planejamento das Unidades Temáticas; 
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• Desenvolvimento das habilidades e competências; 
• Referenciais utilizados. 

7.2 Bloco 1: referenciais da BNCC 
7.2.1 Princípios da BNCC para a matemática 

Para contribuir na compreensão da Matemática, trazemos alguns princípios definidos pela BNCC: 

• A Matemática cria sistemas abstratos, que organizam e inter-relacionam fenômenos do espaço, do movimento, das formas e 
dos números, associados ou não a fenômenos do mundo físico. Esses sistemas contêm ideias e objetos que são 
fundamentais para a compreensão de fenômenos, a construção de representações significativas e argumentações 
consistentes nos mais variados contextos. 

• Garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo real a representações (tabelas, figuras e esquemas) e 
associem essas representações a uma atividade matemática (conceitos e propriedades), fazendo induções e conjecturas. 
Assim, espera-se que eles desenvolvam a capacidade de identificar oportunidades de utilização da matemática para resolver 
problemas, aplicando conceitos, procedimentos e resultados para obter soluções e interpretá-las segundo os contextos das 
situações. 

• O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático45, definido como as 
competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o 
estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando 
conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. 

• O desenvolvimento das habilidades está intrinsecamente relacionado a algumas formas de organização da aprendizagem 
matemática, com base na análise de situações da vida cotidiana, de outras áreas do conhecimento e da própria Matemática. 
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7.2.2 Competências específicas de matemática para o ensino fundamental  

• Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em 
diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e 
para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho.  

• Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo 
aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.  

• Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, 
Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade 
de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. 

• Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo 
a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, 
produzindo argumentos convincentes.  

• Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas 
cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. 

• Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com 
o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens 
(gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como 
fluxogramas, e dados).  

• Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, 
democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem 
preconceitos de qualquer natureza.  

• Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas 
para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou 
não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. 
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7.2.3 Unidades temáticas 

A BNCC propõe cinco unidades temáticas, correlacionadas, que orientam a formulação de habilidades a ser desenvolvidas ao longo do 
Ensino Fundamental. Cada uma delas pode receber ênfase diferente, a depender do ano de escolarização. São elas: 

• Números: tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, que implica o conhecimento de maneiras de quantificar 
atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades. A expectativa é a de que os alunos 
resolvam problemas com números naturais, inteiros e racionais, envolvendo as operações fundamentais, com seus diferentes 
significados, e utilizando estratégias diversas, com compreensão dos processos neles envolvidos. Outro aspecto a ser 
considerado nessa unidade temática é o estudo de conceitos básicos de economia e finanças, visando à educação financeira 
dos alunos. Assim, podem ser discutidos assuntos como taxas de juros, inflação, aplicações financeiras (rentabilidade e 
liquidez de um investimento) e impostos. 

• Álgebra: tem como finalidade o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento – pensamento algébrico – que é 
essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, representação e análise de relações quantitativas de 
grandezas e, também, de situações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos. Criar, interpretar e 
transitar entre as diversas representações gráficas e simbólicas, para resolver problemas por meio de equações e inequações, 
com compreensão dos procedimentos utilizados. 

• Geometria: envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e procedimentos necessários para resolver problemas do 
mundo físico e de diferentes áreas do conhecimento. 

• Grandezas e medidas: ao propor o estudo das medidas e das relações entre elas – ou seja, das relações métricas –, favorece 
a integração da Matemática a outras áreas de conhecimento, como Ciências (densidade, grandezas e escalas do Sistema 
Solar, energia elétrica etc.) ou Geografia (coordenadas geográficas, densidade demográfica, escalas de mapas e guias etc.). 
Devem resolver problemas oriundos de situações cotidianas que envolvem grandezas como comprimento, massa, tempo, 
temperatura, área (de triângulos e retângulos) e capacidade e volume (de sólidos formados por blocos retangulares), sem 
uso de fórmulas, recorrendo, quando necessário, a transformações entre unidades de medida padronizadas mais usuais. 
Espera-se, também, que resolvam problemas sobre situações de compra e venda e desenvolvam, por exemplo, atitudes 
éticas e responsáveis em relação ao consumo. Sugere-se que esse processo seja iniciado utilizando, preferencialmente, 
unidades não convencionais para fazer as comparações e medições, o que dá sentido à ação de medir, evitando a ênfase 
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em procedimentos de transformação de unidades convencionais. No entanto, é preciso considerar o contexto em que a escola 
se encontra: em escolas de regiões agrícolas, por exemplo, as medidas agrárias podem merecer maior atenção em sala de 
aula. 

• Probabilidade e estatística: ela propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações- 
-problema da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia. Assim, todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para 
coletar, organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de maneira a fazer julgamentos 
bem fundamentados e tomar as decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices 
estatísticos para descrever, explicar e predizer fenômenos. Os alunos façam experimentos aleatórios e simulações para 
confrontar os resultados obtidos com a probabilidade teórica – probabilidade frequentista. A progressão dos conhecimentos 
se faz pelo aprimoramento da capacidade de enumeração dos elementos do espaço amostral, que está associada, também, 
aos problemas de contagem. 

7.3 Bloco 2 – dos referenciais à prática 
Os referenciais à prática da Matemática compreendem, por unidade temática, organizados por ano do 1º ao 9º anos, as habilidades, 
aspectos da realidade vivida pelos estudantes e referenciais teóricos para proporcionar aos estudantes uma nova compreensão da 
realidade. 

7.3.1 Plano curricular 1º ANO 

UN
ID

AD
ES

 
TE

MÁ
TI

CA
S 

Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às 
habilidades Referenciais 
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NÚ
ME

RO
S 

(EF01MA01) Utilizar números 
naturais como indicador de 
quantidade ou de ordem em 
diferentes situações cotidianas 
e reconhecer situações em 
que os números não indicam 
contagem nem ordem, mas 
sim código de identificação. 

Os alunos de Quatro Barras possuem dificuldade 
de perceber e identificar: 
- Números em placas, outdoor , documentos, 
ônibus, números de casas, aparelhos telefônicos 
, canais de televisão,  
- Brincadeiras: pular corda, amarelinha 
- jogo de cartas com trocas das repetidas 
- Divisões (dividir igualmente ou 
aproximadamente brinquedos, utensílios 
utilizados em casa) 
 
- Jogos eletrônicos (pontuações, colocação) 
 
-Álbum de figurinhas, coleções de carrinho, 
bonecas (comparações, agrupamento por 
caracterização). 
 
Os alunos de Quatro Barras possuem 
dificuldades de contar: Por exemplo: seus 
brinquedos e pontos em jogos até 100. 
 
Os alunos de Quatro Barras não conseguem 
perceber o maior valor de uma cédula ou 
moedas, exemplo: uma nota de 10 reais é menor 
que uma nota de 20 reais.  
 
Os alunos de Quatro Barras possuem noção de 
adição: 
- Quando comparam a quantidade de lápis, 
bolinhas, figurinhas com a do colega.  
 

Literatura 
 - O menino que aprendeu a ver  (Ruth Rocha) 
- 1,2,3 contando com mundinho  (Ingrid Biesemeyer Bellinghausen) 
E o dente ainda doía; 
Os 10 sacizinhos; 
As velhas Furunfunfelhas; 
O chá das dez; 
 
Canções para pular corda de domínio público  
 
Filme: Ursinho Pooh – Um, dois ,três contando os números 
. Vídeo "A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho..." 
 
  
 http://www.youtube.com/watch?v=La7vVqyTuYU 
 
Slide "Vamos aprender a contar com a Galinha pintadinha", pedindo que as crianças 
contem coletivamente a quantidade de ovos que a galinha pintadinha botou. 
http://www.slideshare.net/ananhaia/vamos-aprender-a-contar-com-a-galinha-pintadinha 
 
LD- Bem me quer 
 
 
Vídeo (youtube): Pensando os números de 1 a 100. 
 
Livro: um amor de confusão (Autora: Dulce Rangel): O livro tema d amizade, solidariedade 
e também para a introdução do tema adição. 
- Jogo do boliche, nunca 10,  
- Smartkids: jogo da adição 
- Discorvery kids- Aprenda a somar 
- uso de material dourado, ábaco, materiais concretos; 
 

(EF01MA02) Contar de 
maneira exata ou aproximada, 
utilizando diferentes 
estratégias como o 
pareamento e outros 
agrupamentos. 
(EF01MA03) Estimar e 
comparar quantidades de 
objetos de dois conjuntos (em 
torno de 20 elementos), por 
estimativa e/ou por 
correspondência (um a um, 
dois a dois) para indicar “tem 
mais”, “tem menos” ou “tem a 
mesma quantidade”. 
(EF01MA04) Contar a 
quantidade de objetos de 
coleções até 100 unidades e 
apresentar o resultado por 
registros verbais e simbólicos, 
em situações de seu interesse, 
como jogos, brincadeiras, 
materiais da sala de aula, 
entre outros. 

http://www.youtube.com/watch?v=La7vVqyTuYU
http://www.slideshare.net/ananhaia/vamos-aprender-a-contar-com-a-galinha-pintadinha
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(EF01MA05) Comparar 
números naturais de até duas 
ordens em situações 
cotidianas, com e sem suporte 
da reta numérica. 

Os alunos de Quatro Barras possuem a noção de 
divisão: 
 
- Situações do lanche – em dia de passeios a 
divisão, a troca com colegas 

 
LD- Bem me quer; 
 
Jogos de divisão: Cokitos- jogos educativos: www.cokitos.pt 
 
LD- Bem me Quer; 
Livros: Poemas Problemas; 1,2, 3 do mundinho; 
Histórias de contar; 
 

(EF01MA06) Construir fatos 
básicos da adição e utilizá-los 
em procedimentos de cálculo 
para resolver problemas. 
(EF01MA07) Compor e 
decompor número de até duas 
ordens, por meio de diferentes 
adições, com o suporte de 
material manipulável, 
contribuindo para a 
compreensão de 
características do sistema de 
numeração decimal e o 
desenvolvimento de 
estratégias de cálculo 
(EF01MA08) Resolver e 
elaborar problemas de adição 
e de subtração, envolvendo 
números de até dois 
algarismos, com os 
significados de juntar, 
acrescentar, separar e retirar, 
com o suporte de imagens 
e/ou material manipulável, 
utilizando estratégias e formas 
de registro pessoais. 

http://www.cokitos.pt/
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ÁL
GE

BR
A 

(EF01MA09) Organizar e 
ordenar objetos familiares ou 
representações por figuras, 
por meio de atributos, tais 
como cor, forma e medida. 

Os alunos de Quatro Barras são: 
- Desorganizados referente a arrumação do 
guarda- roupa (roupas de frio e calor, tamanhos, 
cores), calçados, brinquedos.  
-Auxilio dos familiares nas tarefas domesticas 
diária (organização de talheres, dispensa, 
separação de lixo) 
- Desorganização do seu próprio material escolar 
após o seu uso e compartilhamento (falta ou 
sobra) 

Blocos lógicos (trabalha ordenação, classificação e seriação); 
LD- Bem me quer; 
Livro: A história do quadradinho; As formas do mundinho; Um quadrado atrapalhado; 
Tangran;  
Vídeo: A rua das formas; 
LD- Bem me Quer; 
Atividades: antecessor; sucessor; pares; impares;  
Lógica de objetos e figura; 
Seriação e classificação; 

(EF01MA10) Descrever, após 
o reconhecimento e a 
explicitação de um padrão (ou 
regularidade), os elementos 
ausentes em sequências 
recursivas de números 
naturais, objetos ou figuras. 

GE
OM

ET
RI

A 

(EF01MA11) Descrever a 
localização de pessoas e de 
objetos no espaço em relação 
à sua própria posição, 
utilizando termos como à 
direita, à esquerda, em frente, 
atrás. 

Os alunos de Quatro Barras possuem a noção 
localização: 
 Como: pegar um objeto em cima da cama, 
embaixo da mesa, ao lado da porta, dentro do 
armário, fora da bacia. 
-- Perceber o lado do coração 
 
Apresentam dificuldade em relação: 
- identificar as casas dos vizinhos (direita, 
esquerda, frente e atrás) 
- Pedir informações em diversos locais 
 
Os alunos de Quatro Barras não identificam 
planas , mas associam com materiais concretos, 
como: 
- caixas de papelão, cones de sinalização, 
chapeuzinho de aniversario, casquinhas de 
sorvete, latas de alimentos, bola, dados, globo, 
frutas, calçadas de paralelepípedo. 
 
 

- Livros: As dez casas e um poste que Pedro fez (Hermes Bernardi Jr.) 
- Vídeo musical: Mão direita e mão esquerda (Youtube). 
LD- Bem me Quer; 
 
História envolvendo as formas geométricas. 
http://www.youtube.com/watch?v=Wr8wVoKQGEw 
 
Vídeo musical: Formas geométricas: 
http://www.youtube.com/watch?v=aVxeSlzMFsU 
Trabalhar com material concreto que relacione os objetos e as figuras espaciais; 
Relação do plano com as figuras; 
LD_ Bem me Quer; 
 

(EF01MA12) Descrever a 
localização de pessoas e de 
objetos no espaço segundo 
um dado ponto de referência, 
compreendendo que, para a 
utilização de termos que se 
referem à posição, como 
direita, esquerda, em cima, em 
baixo, é necessário explicitar-
se o referencial. 
(EF01MA13) Relacionar 
figuras geométricas espaciais 
(cones, cilindros, esferas e 
blocos retangulares) a objetos 
familiares do mundo físico. 

http://www.youtube.com/watch?v=Wr8wVoKQGEw
http://www.youtube.com/watch?v=aVxeSlzMFsU
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(EF01MA14) Identificar e 
nomear figuras planas (círculo, 
quadrado, retângulo e 
triângulo) em desenhos 
apresentados em diferentes 
disposições ou em contornos 
de faces de sólidos 
geométricos 

GR
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(EF01MA15) Comparar 
comprimentos, capacidades 
ou massas, utilizando termos 
como mais alto, mais baixo, 
mais comprido, mais curto, 
mais grosso, mais fino, mais 
largo, mais pesado, mais leve, 
cabe mais, cabe menos, entre 
outros, para ordenar objetos 
de uso cotidiano. 

Os alunos de Quatro Barras possuem a noção de 
comprimento e ordem em: 
- Fila escolar, ônibus, banco, mercado, cinema. 
- Comparações entre colegas, alimentos, animais 
- comparações de medidas em diferentes regiões 
não convencionais (alimentos: pães por unidade 
ou por kg) 
- Vivência do supermercado  (quantidade maior 
quando tem visita e menor quando é só a família) 
- Preparação de receitas 
 
Os alunos de Quatro Barras conseguem relatar 
verbalmente: 
- Hora de dormir, acordar, banho, refeições, 
atividades escolares, ir para escola, igreja. 
Horários de seus programas favoritos. 
 
Os alunos de Quatro Barras possuem a noção de 
comprimento e ordem em: 
 
Os alunos de Quatro Barras têm dificuldade em 
relação: 
- Dias de aula, finais de semana, feriados, dias de 
ficar com o pai ou mãe (guarda compartilhada), 
férias, aniversario, datas comemorativas. 
 

- Adivinhas: o que pesa mais 
- Livro “Sabe de Quem Era Aquele Rabinho?”, de Elza C. Sallut, é possível trabalhar com 
alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental algumas noções de Matemática, como 
contagem e escrita de números, ordenação e sequência numérica e medida de 
comprimento. Envolvidas com a história, as crianças participam criativamente e usam a 
representação escrita e numérica.  
Rotina; 
Música : Os 10 indiozinhos;  
LD_ Bem me Quer; 
 
Livro: Gabi, perdi a hora!  (João Basílio) 
Rotina; 
 
Vídeo TV Escola: “De onde vem o dia e a noite?”. Disponível 
em:<http://tvescola.mec.gov.br/index.php?&option=com_zoo&view=item&item_id=2410>. 
Neste vídeo você descobrirá curiosidades de onde vem dia e noite com a menina Kika 
que adora perguntar.Acesso em: 07 de set. 2013. 
 
Rotina; 
Parlenda: Hoje é domingo. 
LD- Bem me Quer; 
Música: Dias da semana; 
Livro: As cores e os dias da semana; 
 
LD- Bem me Quer; 
Jogo da poupança, site:  
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=58389 

(EF01MA16) Relatar em 
linguagem verbal ou não 
verbal sequência de 
acontecimentos relativos a um 
dia, utilizando, quando 
possível, os horários dos 
eventos. 
(EF01MA17) Reconhecer e 
relacionar períodos do dia, 
dias da semana e meses do 
ano, utilizando calendário, 
quando necessário. 
(EF01MA18) Produzir a escrita 
de uma data, apresentando o 
dia, o mês e o ano, e indicar o 
dia da semana de uma data, 
consultando calendários. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=58389
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(EF01MA19) Reconhecer e 
relacionar valores de moedas 
e cédulas do sistema 
monetário brasileiro para 
resolver situações simples do 
cotidiano do estudante. 

Os alunos de Quatro Barras possuem a noção 
para que serve o dinheiro como: 
- Compras de pequenas coisas (balas, figurinhas, 
doces), identificando pelo número, formato, 
cores. 

Trabalhar mercadinho; 
Encarte de mercados; 

PO
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(EF01MA20) Classificar 
eventos envolvendo o acaso, 
tais como “acontecerá com 
certeza”, “talvez aconteça” e “é 
impossível acontecer”, em 
situações do cotidiano. 

Os alunos de Quatro Barras possuem a noção 
eventos como: 
- Acidentes em brincadeiras (Corridas, esportes, 
parquinho) 
- Acidentes domésticos (queimaduras, cortes, 
intoxicação por medicamentos, produtos 
químicos)  
- Perda de materiais escolares. 
- Perda de um ente querido e animais de 
estimação. 
 
Os alunos de Quatro Barras possuem dificuldade 
na leitura de: 
- Calendário, lista de compras de mercado com 
produtos e quantidades, tabela com pontuação 
do futebol. 
 
- Preferências alimentares, filmes, desenhos, 
brincadeiras. 

LD- Bem me Quer; 
Utilizam nas situações do cotidiano (Se você correr no piso molhado, com certeza cairá;) 
 
LD_ Bem me Quer; 
Utilização de situações do cotidiano dos alunos para montar gráfico; 
 
LD- Bem me Quer; 
Trabalhar com a pesquisa, com a sensibilidade e gosto dos alunos; 
Coleções; 
Jogos; 

(EF01MA21) Ler dados 
expressos em tabelas e em 
gráficos de colunas simples 

(EF01MA22) Realizar 
pesquisa, envolvendo até 
duas variáveis categóricas de 
seu interesse e universo de até 
30 elementos, e organizar 
dados por meio de 
representações pessoais. 

 

7.3.2 Plano curricular 2º ANO 

UN
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S 

Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 
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NÚ
ME

RO
S 

(EF02MA01) Comparar e 
ordenar números naturais 
(até a ordem de centenas) 
pela compreensão de 
características do sistema de 
numeração decimal (valor 
posicional e função do zero). 

O que percebe- se nos alunos do Município de Quatro Barras 
referente ao 2º ano: 
 

• Tem ideias de comparação e ordenação dos números 
apenas na ordem de unidade de dezenas, 

• Não reconhecem o valor do 0 em:-notas do sistema monetário 
brasileiro, como, cédulas de 100, 00 reais, 10, 00 reais, 1,00 real, 
e 10 centavos. 

• Possuem dificuldade na contagem referente ao milhar como: 
Passagem dos anos, o ano do nascimento dos pais, avôs, e dos 
próprios alunos . 
 

• Possuem a noção de: Divisões, exemplo, dividir igualmente ou 
aproximadamente brinquedos, utensílios utilizados em casa,- jogo 
de cartas com trocas das repetidas , - Jogos eletrônicos 
(pontuações, colocação).- Quantas pessoas moram em Quatro 
Barras? Quantos alunos têm na escola? E no município? Entre 
outros. 

 
Os alunos de Quatro Barras possuem dificuldade em saber: 
 

• Quantos conseguiram guardar no cofrinho?  
•  Gerenciar a mesada, como, gastos diários?  
•  Quantos os pais ganham? 
•  Quanto gastam por mês? 

 
 
Os alunos de Quatro Barras já possuem a noção de cálculo, como: 
 

•  Na contagem de quem possui mais brinquedos ou materiais 
escolares. 

Poemas Problemas, de Renata Bueno: o livro traz 17 
problemas em historinhas rimadas, com imagem super 
coloridas, em uma linguagem que as crianças entendem e com 
a qual se identificam. Os problemas envolvem conteúdos como 
combinatória, sequência, figuras geométricas, entre outros – 
além, é claro, das quatro operações fundamentais. É um 
verdadeiro convite ao desafio e ao desenvolvimento das 
estratégias pessoais para resolução dos problemas. 
 
- Livro :Como se fosse dinheiro (Ruth Rocha) 
 
 
. Para saber mais sobre estimativas acesse o link 
http://www.infopedia.pt/$a-matematica-e-a-
estimativa;jsessionid=fc-TBWXoIYAdMZncJ0XOnA__ 
 
2. Para saber a importância do ensino sobre estimativas 
acesse o link http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/habilidade-
matematica-esta-relacionada-a-capacidade-intuitiva-de-
estimar-area-e-quantidade 
 
Para ouvir com os alunos o programa “Chute certo” com 
situações de estimativa acesse o link 
http://m3.ime.unicamp.br/recursos/midia:audio/serie:4 
Para jogar com os alunos um jogo de combinações acesse o 
link http://jogos360.uol.com.br/vestir_o_garfield.html. 
 
Livro: .E eles queriam contar” de Luzia Faraco Ramos, para que 
compreendam melhor o conceito de dezena. 
Jogo da memória das dezenas" (para alunos) Disponível em: 
<http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas

(EF02MA02) Fazer 
estimativas por meio de 
estratégias diversas a 
respeito da quantidade de 
objetos de coleções e 
registrar o resultado da 
contagem desses objetos 
(até 1000 unidades). 
(EF02MA03) Comparar 
quantidades de objetos de 
dois conjuntos, por estimativa 
e/ou por correspondência 
(um a um, dois a dois, entre 
outros), para indicar “tem 
mais”, “tem menos” ou “tem a 
mesma quantidade”, 
indicando, quando for o caso, 
quantos a mais e quantos a 
menos. 
(EF02MA04) Compor e 
decompor números naturais 
de até três ordens, com 
suporte de material 
manipulável, por meio de 
diferentes adições. 

http://www.infopedia.pt/$a-matematica-e-a-estimativa;jsessionid=fc-TBWXoIYAdMZncJ0XOnA__
http://www.infopedia.pt/$a-matematica-e-a-estimativa;jsessionid=fc-TBWXoIYAdMZncJ0XOnA__
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/habilidade-matematica-esta-relacionada-a-capacidade-intuitiva-de-estimar-area-e-quantidade
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/habilidade-matematica-esta-relacionada-a-capacidade-intuitiva-de-estimar-area-e-quantidade
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/habilidade-matematica-esta-relacionada-a-capacidade-intuitiva-de-estimar-area-e-quantidade
http://m3.ime.unicamp.br/recursos/midia:audio/serie:4
http://jogos360.uol.com.br/vestir_o_garfield.html
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(EF02MA05) Construir fatos 
básicos da adição e 
subtração e utilizá-los no 
cálculo mental ou escrito 

•  Quantidade de páginas de livros, folhas de cadernos. 
 
Os alunos de Quatro Barras não elaboram problemas para identificar a 
multiplicação, como: 
 

• Na compra na panificadora, compra no mercado (balas, bolachas 
entre outros), por exemplo: em minha casa moram 5 pessoas se 
eu for comprar 2 pães para cada um quantos pães preciso 
comprar?  

• Reconhece no jogo a quantidade de pontos, ex.: Banco mobiliário.  
• A quantidade que pode de ser gasto no mercado na compra com 

pais, ex.: de 20,00 reais poderá ser gasto a metade. 

1/anap/dezenas.htm>. (Neste sítio você encontrará um jogo da 
memória das dezenas.). Acesso em: 07 de jul. 2014. 
 
Smartkids: jogo da adição. 
 
- Discorverykids- Aprenda a somar 
 
Desafiando a criatividade"  (para professor) Disponível em: 
<http://desafiandoacriatividade.blogspot.com.br/2012/09/blog-
post_26.html>. (Neste sítio você encontrará sugestão de bingo 
sobre a decomposição e composição.). Acesso em: 04 de jul. 
2014. 
 
Sítio: "Lúdicas- jogos educativos – soma 10". Disponível em: 
<http://www.ludicas.com.br/jogos-educativos/soma-10/>.  
(Neste sítio você encontrará o jogo soma 10, no qual deverá 
somar os números cuja a soma é 10.). Acesso em: 07 de jul. 
2014. 
 
Sítio: "Cuca Flex. Jogo da velhacom soma 10". Disponível 
em:<http://www.cucaflex.pro.br/atividade/jogo-da-velha-com-
soma-10/>. (Neste sítio você encontrará o jogo da velha e 
atividades, cuja a soma é 10.). Acesso em: 07 de jul. 2014. 
Sítio: "Racha Cuca. Jogo Canhão numérico". Disponível em: 
<http://rachacuca.com.br/jogos/canhao-numerico/>. (Neste 
sítio você encontrará o jogo online canhão numérico.). Acesso 
em: 07 de jul. 2014. (Soma dez) 
 
• Jogo para multiplicação: 
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-
jogo-da-multiplicacao 
 

(EF02MA06) Resolver e 
elaborar problemas de adição 
e de subtração, envolvendo 
números de até três ordens, 
com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
utilizando estratégias 
pessoais ou convencionais. 
(EF02MA07) Resolver e 
elaborar problemas de 
multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) 
com a ideia de adição de 
parcelas iguais por meio de 
estratégias e formas de 
registro pessoais, utilizando 
ou não suporte de imagens 
e/ou material manipulável. 

(EF02MA08) Resolver e 
elaborar problemas 
envolvendo dobro, metade, 
triplo e terça parte, com o 
suporte de imagens ou 
material manipulável, 
utilizando estratégias 
pessoais. 
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ÁL
GE

BR
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(EF02MA09) Construir 
sequências de números 
naturais em ordem crescente 
ou decrescente a partir de um 
número qualquer, utilizando 
uma regularidade 
estabelecida. 

Os alunos de Quatro barras possuem o conhecimento da sequência 
numérica referente a: 
 

• Senhas em: Fila de banco, consultório médico. Filas de ônibus, 
mercados, lojas e sorvetes; 

•  Sequência de jogos de cartas, como, pife, uno e jogos dos 7 erros; 
 
Os alunos de Quatro barras possuem dificuldade na organização: 

• Do guarda-roupa, como, roupas de verão, de inverno. Da 
dispensa, ex.: produtos de higiene, de limpeza. 
 

• Lógica do Cálculo – Coleção . Autor: Ana M. Nauiack 
Oliveira, Ursula M. Simons; 

• LDA ; 
• Jogos: UNO, Baralho, Jogo do Mico; 

 
3º, 4º e 5º anos –Manual de Jogos Matemáticos – Caderno do 
Professor – Versão Preliminar. 

(EF02MA10) Descrever um 
padrão (ou regularidade) de 
sequências repetitivas e de 
sequências recursivas, por 
meio de palavras, símbolos 
ou desenhos. 
(EF02MA11) Descrever os 
elementos ausentes em 
sequências repetitivas e em 
sequências recursivas de 
números naturais, objetos ou 
figuras. 

GE
OM

ET
RI

A 

(EF02MA12) Identificar e 
registrar, em linguagem 
verbal ou não verbal, a 
localização e os 
deslocamentos de pessoas e 
de objetos no espaço, 
considerando mais de um 
ponto de referência, e indicar 
as mudanças de direção e de 
sentido. 

• Brincadeira quente-frio\cobra- cegas placas de localização, ponto 
de ônibus, localização da casa, de lojas comercias, da escola, 
casa de parentes e amigos; 

 
• Caixas de papelão, cones de sinalização, chapeuzinho de 

aniversario, casquinhas de sorvete, latas de alimentos, bola, 
dados, globo, frutas, calçadas de paralelepípedo. 
 
 

• Revista Nova Escola: plano de aula 57/diferentes 
espaços e direções.  

• Matemática com Saladim, 2º ano; 
• Novo Pitanguá, 2º ano Editora Moderna; 
• Coleção Lógica do Cálculo, 1º ao 5º anos; 
• Coleção Matemáticando , 2º e 3º anos; 
• Literatura: O Comboio das Formas; 
• Formas Geométricas: Clat... Clat... Clat... – Autora 

Liliana e Michele Iacoca – Ed. Ática, Literatura; 
• O Comboio das Formas. (literatura). (EF02MA13) Esboçar 

roteiros a ser seguidos ou 
plantas de ambientes 
familiares, assinalando 
entradas, saídas e alguns 
pontos de referência. 



PLANO CURRICULAR 
 

 

Leila Busnardo 
Secretária Municipal de Educação 

229 

(EF02MA14) Reconhecer, 
nomear e comparar figuras 
geométricas espaciais (cubo, 
bloco retangular, pirâmide, 
cone, cilindro e esfera), 
relacionando-as com objetos 
do mundo físico. 
(EF02MA15) Reconhecer, 
comparar e nomear figuras 
planas (círculo, quadrado, 
retângulo e triângulo), por 
meio de características 
comuns, em desenhos 
apresentados em diferentes 
disposições ou em sólidos 
geométricos. 
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(EF02MA16) Estimar, medir e 
comparar comprimentos de 
lados de salas (incluindo 
contorno) e de polígonos, 
utilizando unidades de 
medida não padronizadas e 
padronizadas (metro, 
centímetro e milímetro) e 
instrumentos adequados. 

• Tamanho da casa, dos cômodos, da escola e suas repartições, 
tamanho da tv (polegadas), altura das crianças, moveis, eletros 
domésticos, objetos escolares. 

 
• Compras de produtos a granel, no mercado, como, frutas, 

verduras, carnes, leite, refrigerantes, sucos, produtos enlatados, 
piscinas, medidas de ingredientes de receitas. 

 
• Quanto tempo falta para o meu aniversário? Para as férias? Final 

de semana? 
 
 
 

• Bem me quer (Livro do Aluno) 
• Revista Nova Escola: conteúdo 6524/6521. (Medidas 

de Tempo) 
• Literatura: 
• O dia e a noite (Mari França) 
• Como o tempo passa. Ed. Sei Coleções didáticas; 
• De hora em hora. Quinteto editora; 
• Os problemas da família Gorgonzola; 
• Matemática em mil e uma história: Quem inventou o 

dinheiro? FTD. 
• Como se fosse dinheiro. Ed. FTD; 
• A economia de Maria. Ed. Brasil; 
• Moedas e cé4dulas do encarte do livro L.D.A.; 
• Encartes de supermercados 

(EF02MA17) Estimar, medir e 
comparar capacidade e 
massa, utilizando estratégias 
pessoais e unidades de 
medida não padronizadas ou 
padronizadas (litro, mililitro, 
grama e quilograma). 
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(EF02MA18) Indicar a 
duração de intervalos de 
tempo entre duas datas, 
como dias da semana e 
meses do ano, utilizando 
calendário, para 
planejamentos e organização 
de agenda. 

• Horário da escola: como, das aulas, do recreio, lanche. Dos 
programas de tv favoritos, da novela, de dormir, de acordar, das 
refeições. 

 
 
 

(EF02MA19) Medir a duração 
de um intervalo de tempo por 
meio de relógio digital e 
registrar o horário do início e 
do fim do intervalo. 
(EF02MA20) Estabelecer a 
equivalência de valores entre 
moedas e cédulas do sistema 
monetário brasileiro para 
resolver situações cotidianas. 
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(EF02MA21) Classificar 
resultados de eventos 
cotidianos aleatórios como 
“pouco prováveis”, “muito 
prováveis”, “improváveis” e 
“impossíveis”. 

 
• Acidentes em brincadeiras (Corridas, esportes, parquinho) 
• Acidentes domésticos (queimaduras, cortes, intoxicação por 

medicamentos, produtos químicos) 
•  Perda de materiais escolares. 
•  Perda de um ente querido e animais de estimação. 
• Gráfico de previsão do tempo, resultados de eleições,de 

brincadeiras, alimentos preferidos, de jogos, de lanches da escola, 
de lixos domésticos. 

 

- LDA – Bem-me-quer; 
- Coleção Lógica do Cálculo; 
- Revista Nova Escola – Palno de aula 958; 
- Novo Pitanguá, 2º ano ; 
- Buriti Mais – Matemática; 
 

(EF02MA22) Comparar 
informações de pesquisas 
apresentadas por meio de 
tabelas de dupla entrada e 
em gráficos de colunas 
simples ou barras, para 
melhor compreender 
aspectos da realidade 
próxima. 
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(EF02MA23) Realizar 
pesquisa em universo de até 
30 elementos, escolhendo 
até três variáveis categóricas 
de seu interesse, 
organizando os dados 
coletados em listas, tabelas e 
gráficos de colunas simples 

 

7.3.3 Plano curricular 3º ANO 
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Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 

NÚ
ME

RO
S 

(EF03MA01) Ler, escrever e 
comparar números naturais de até 
a ordem de unidade de milhar, 
estabelecendo relações entre os 
registros numéricos e em língua 
materna. 

 
• Comparar distâncias: como, entre a escola e a casa, 

escola e mercado, da casa e unidade de saúde; 
 

• Salário dos pais/ responsáveis: quanto ganham e 
gastam mensalmente e quanto economizam. 

 
• Conviveu social, como, o que que dá de comprar X 

(valor), despesas domésticas; 
 

• Conhecer no calendário, o mês do seu aniversário 
 

•  Como é feito o dinheiro”. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=oqSBsp04Gug>. 
Acesso em: 14 de out. 2013 

• Livro: A menina, o cofrinho e a vovó (autora: Cora 
Coralina) 

• Livro: Um dia desse (Autora: Ana Maria Machado). 
• L.D.A., páginas 64 à 93 
• Material concreto: palitos, tampinhas, lápis; 
• Literatura: “E por falar em tabuada” (De: João Bianco 

e Monica Marsola. São Paulo: Irmãos Vital, 2010). 

(EF03MA02) Identificar 
características do sistema de 
numeração decimal, utilizando a 
composição e a decomposição de 
número natural de até quatro 
ordens. 
(EF03MA03) Construir e utilizar 
fatos básicos da adição e da 
multiplicação para o cálculo mental 
ou escrito. 
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(EF03MA04) Estabelecer a relação 
entre números naturais e pontos da 
reta numérica para utilizá-la na 
ordenação dos números naturais e 
também na construção de fatos da 
adição e da subtração, 
relacionando-os com 
deslocamentos para a direita ou 
para a esquerda. 

 

(EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo mental e 
escrito para resolver problemas 
significativos envolvendo adição e 
subtração com números naturais. 

• Contar nos dedos, utilizar risquinhos, usar lápis; 
• Quantos figurinhas faltam para completar um álbum, 

quantas pessoas estão na minha frente na fila;  
• Uso do dado; 

 
 
Os alunos de Quatro Barras são capazes de resolver essas 
situações: 
Exemplos: 

• Adição de figurinhas, bolinhas de gude, pontuação de 
jogos, pontuação de jogos de futebol e vôlei  
 
 
 

Os alunos de Quatro Barras são capazes de resolver essas 
situações: 

Exemplos: 
• Contar de 5 em 5 no relógio  
• Jogos que utilizam da multiplicação 
• Brincadeiras de pular de dois em dois, três em três  

 

•  Smartkids: jogo da adição 
•  Discorvery kids- Aprenda a somar 

 
 
 
 

• Livro: “Pés na areia: contando de dez em dez”, com 
autoria de Michel Dahl e ilustrações de Zachary 
Trover. 
 
 
 
 
 

• Livro: Que horas são? (Autora: Élisabeth Bosetti e 
Simone Goulfier). 
 
 
 
 
 

(EF03MA06) Resolver e elaborar 
problemas de adição e subtração 
com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar 
quantidades, utilizando diferentes 
estratégias de cálculo exato ou 
aproximado, incluindo cálculo 
mental. 
(EF03MA07) Resolver e elaborar 
problemas de multiplicação (por 2, 
3, 4, 5 e 10) com os significados de 
adição de parcelas iguais e 
elementos apresentados em 
disposição retangular, utilizando 
diferentes estratégias de cálculo e 
registros. 
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(EF03MA08) Resolver e elaborar 
problemas de divisão de um 
número natural por outro (até 10), 
com resto zero e com resto 
diferente de zero, com os 
significados de repartição 
equitativa e de medida, por meio de 
estratégias e registros pessoais. 

Os alunos de Quatro Barras são capazes de perceber essas 
situações: 

Exemplos: 
• Em jogos e brincadeiras nas quais eles tenham que 

repartir figurinhas, bolinhas, carrinhos, lápis. 
 
 
 

Possuem essas noções e percebem e são capazes de realizar 
essas divisões: 

• Dividir barras de chocolates de forma igualitária  

• Livro: Como se fosse dinheiro (Autora: Ruth Rocha) 

(EF03MA09) Associar o quociente 
de uma divisão com resto zero de 
um número natural por 2, 3, 4, 5 e 
10 às ideias de metade, terça, 
quarta, quinta e décima partes. 

ÁL
GE

BR
A 

(EF03MA10) Identificar 
regularidades em sequências 
ordenadas de números naturais, 
resultantes da realização de 
adições ou subtrações sucessivas, 
por um mesmo número, descrever 
uma regra de formação da 
sequência e determinar elementos 
faltantes ou seguintes. 

Os alunos de Quatro Barras são capazes de resolver essa 
habilidade com o uso de: 

• Jogos enigmáticos  
• Desafios, ludo 

 
 
 

Os alunos de Quatro Barras são capazes de resolver essa 
habilidade com o uso de: 

• Material concreto 
• Desafios 

 

 
 
 
 
 
 
 
Jogo : Quebra- cabeças de desafios 

(EF03MA11) Compreender a ideia 
de igualdade para escrever 
diferentes sentenças de adições ou 
de subtrações de dois números 
naturais que resultem na mesma 
soma ou diferença. 
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GE
OM

ET
RI

A 
(EF03MA12) Descrever e 
representar, por meio de esboços 
de trajetos ou utilizando croquis e 
maquetes, a movimentação de 
pessoas ou de objetos no espaço, 
incluindo mudanças de direção e 
sentido, com base em diferentes 
pontos de referência. 

 Os alunos de Quatro Barras são capazes de: 
• Localizar-se por meio de pontos de referência 
• Ele consegue se localizar dentro da escola, consegue 

ir para casa sozinhos  
 

Esboço em papel bobina dos trajetos; 
Maquete da escola, da sala de aula, etc. 

(EF03MA13) Associar figuras 
geométricas espaciais (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, cone, cilindro 
e esfera) a objetos do mundo físico 
e nomear essas figuras. 

• Por meio das vivencias que tem em casa ou na 
escola. Relacionando brinquedos e objetos de uso 
cotidiano com geométricos espaciais  

• Livro “Clact...Clact...Clact...”, das autoras Liliana 
Iacocca e Michele Iacocca, Editora Ática. Ele 
possibilita um trabalho interdisciplinar, permitindo o 
diálogo entre os conteúdos de Matemática e Língua 
Portuguesa, por meio da exploração das formas 
geométricas e do trabalho com a leitura e a escrita. (EF03MA14) Descrever 

características de algumas figuras 
geométricas espaciais (prismas 
retos, pirâmides, cilindros, cones), 
relacionando-as com suas 
planificações. 
(EF03MA15) Classificar e 
comparar figuras planas (triângulo, 
quadrado, retângulo, trapézio e 
paralelogramo) em relação a seus 
lados (quantidade, posições 
relativas e comprimento) e vértices. 
(EF03MA16) Reconhecer figuras 
congruentes, usando sobreposição 
e desenhos em malhas 
quadriculadas ou triangulares, 
incluindo o uso de tecnologias 
digitais. 

• Jogos e aplicativos  
• Construção de pipas 

- App para android: TRIGON 
- tangram 

GR
AN

D
EZ

AS
 E

 
ME

DI
DA  (EF03MA17) Reconhecer que o 
resultado de uma medida depende 
da unidade de medida utilizada. 

Os alunos de Quatro Barras reconhecem grandezas e medidas 
em situações corriqueiras como: 

• Para saber mais sobre estimativas acesse o link 
http://www.infopedia.pt/$a-matematica-e-a-

http://www.infopedia.pt/$a-matematica-e-a-estimativa;jsessionid=fc-TBWXoIYAdMZncJ0XOnA__
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(EF03MA18) Escolher a unidade 
de medida e o instrumento mais 
apropriado para medições de 
comprimento, tempo e capacidade. 

• Medidas em passos e palmos  
• Centímetros, metros, polegadas 
• Conhecem a utilização dos matérias de medidas: 

Exemplo: sabem que a balança serve para pesar, o 
relógio para ver tempo, metro para medir 
 
  

estimativa;jsessionid=fc-
TBWXoIYAdMZncJ0XOnA__ 
 

• Para saber a importância do ensino sobre 
estimativas acesse o link 
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/habilidade-
matematica-esta-relacionada-a-capacidade-
intuitiva-de-estimar-area-e-quantidade 
 
 
 
 
 
 

• Referencial: 
• L.D.A. Grandezas e suas medidas, páginas 168 à 

195; 
• Pesquisa sobre os instrumentos de medidas; 
• Recorte de encartes de supermercados; 
• Confecção de cartazes; 
• Exploração de embalagens diversas; 
• Uso de relógios digitais e analógicos para trabalhar 

com os alunos; 
•  Mural com atividades da sala com horários, 

representado por desenhos e escrita das horas; 
• L.D.A. confecção do relógio, página 247; 
• Confecção de Calendário individual. 

(EF03MA19) Estimar, medir e 
comparar comprimentos, utilizando 
unidades de medida não 
padronizadas e padronizadas mais 
usuais (metro, centímetro e 
milímetro) e diversos instrumentos 
de medida. 
(EF03MA20) Estimar e medir 
capacidade e massa, utilizando 
unidades de medida não 
padronizadas e padronizadas mais 
usuais (litro, mililitro, quilograma, 
grama e miligrama), 
reconhecendo-as em leitura de 
rótulos e embalagens, entre outros. 
(EF03MA21) Comparar, 
visualmente ou por superposição, 
áreas de faces de objetos, de 
figuras planas ou de desenhos. 
(EF03MA22) Ler e registrar 
medidas e intervalos de tempo, 
utilizando relógios (analógico e 
digital) para informar os horários de 
início e término de realização de 
uma atividade e sua duração 
(EF03MA23) Ler horas em relógios 
digitais e em relógios analógicos e 
reconhecer a relação entre hora e 
minutos e entre minuto e 
segundos. 

http://www.infopedia.pt/$a-matematica-e-a-estimativa;jsessionid=fc-TBWXoIYAdMZncJ0XOnA__
http://www.infopedia.pt/$a-matematica-e-a-estimativa;jsessionid=fc-TBWXoIYAdMZncJ0XOnA__
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/habilidade-matematica-esta-relacionada-a-capacidade-intuitiva-de-estimar-area-e-quantidade
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/habilidade-matematica-esta-relacionada-a-capacidade-intuitiva-de-estimar-area-e-quantidade
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/habilidade-matematica-esta-relacionada-a-capacidade-intuitiva-de-estimar-area-e-quantidade
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(EF03MA24) Resolver e elaborar 
problemas que envolvam a 
comparação e a equivalência de 
valores monetários do sistema 
brasileiro em situações de compra, 
venda e troca. 

PR
OB

AB
ILI

DA
DE

 E
 E

ST
AT

ÍS
TI

CA
 

(EF03MA25) Identificar, em 
eventos familiares aleatórios, todos 
os resultados possíveis, estimando 
os que têm maiores ou menores 
chances de ocorrência. 

Os alunos identificam as probabilidades de eventos de seu 
cotidiano 
Exemplo: 

• Sabe probabilidade de que se chover, não iram 
brincar no parque 

• Se os pais recebem pagamento poderão pedir pizza 
• Perceber em jornais os resultados de pesquisas e 

eleições 
• Gráficos de resultados de jogos  
 

 
 

Livro: Vamos Adivinhar - Coleção Tan Tan (Português) Capa 
Comum – 30 nov 2006  
por Cha Mi-Jeong (Autor), Choi Yu-Mi (Ilustrador), Thais 
Rimkus (Tradutor) 
 
Livro: E Você, Brinca de Que? (Português) Capa Comum – 15 
out 2010  
por Vera Lúcia Dias (Autor), Cecília Rébora (Ilustrador). 

(EF03MA26) Resolver problemas 
cujos dados estão apresentados 
em tabelas de dupla entrada, 
gráficos de barras ou de colunas. 
(EF03MA27) Ler, interpretar e 
comparar dados apresentados em 
tabelas de dupla entrada, gráficos 
de barras ou de colunas, 
envolvendo resultados de 
pesquisas significativas, utilizando 
termos como maior e menor 
frequência, apropriando-se desse 
tipo de linguagem para 
compreender aspectos da 
realidade sociocultural 
significativos. 
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(EF03MA28) Realizar pesquisa 
envolvendo variáveis categóricas 
em um universo de até 50 
elementos, organizar os dados 
coletados utilizando listas, tabelas 
simples ou de dupla entrada e 
representá-los em gráficos de 
colunas simples, com e sem uso de 
tecnologias digitais. 

 

7.3.4 Plano curricular 4º ANO 

UN
ID

AD
ES

 
TE

MÁ
TI

CA
S 

Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 

NÚ
ME

RO
S 

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar 
números naturais até a ordem de 
dezenas de milhar. 

- Distância percorrida entre casa e escola, uma cidade e outra; 
 
- Gasto familiar, renda anual, acumulado de compras;  
 
- Número de habitantes da nossa cidade; 
 
- Índice de natalidade ou mortalidade da cidade 
 

• Os problemas da família 
Gorgonzola – Eva Furnari 
 

• Jogo 
• Banco Imobiliario 

 
• Atividade lúdica – calculadora 

quebrada 

(EF04MA02) Mostrar, por 
decomposição e composição, que todo 
número natural pode ser escrito por 
meio de adições e multiplicações por 
potências de dez, para compreender o 
sistema de numeração decimal e 
desenvolver estratégias de cálculo. 
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(EF04MA03) Resolver e elaborar 
problemas com números naturais 
envolvendo adição e subtração, 
utilizando estratégias diversas, como 
cálculo, cálculo mental e algoritmos, 
além de fazer estimativas do resultado 
(EF04MA04) Utilizar as relações entre 
adição e subtração, bem como entre 
multiplicação e divisão, para ampliar as 
estratégias de cálculo. 
(EF04MA05) Utilizar as propriedades 
das operações para desenvolver 
estratégias de cálculo. 

 

(EF04MA06) Resolver e elaborar 
problemas envolvendo diferentes 
significados da multiplicação (adição de 
parcelas iguais, organização retangular 
e proporcionalidade), utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos 

- Receitas 
 
- Dobradura – dividir em partes 
 
- Encartes de mercados e lojas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L.D.A. páginas 120 à 145; 
• Uso de material concreto 

(tampinhas, ábaco, material 
dourado…); 

• Livro: Tocaram a campinha (Pat 
Hutchins); 

• L.D.A página 123 e 125; 
(EF04MA07) Resolver e elaborar 
problemas de divisão cujo divisor tenha 
no máximo dois algarismos, envolvendo 
os significados de repartição equitativa 
e de medida, utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos. 



PLANO CURRICULAR 
 

 

Leila Busnardo 
Secretária Municipal de Educação 

239 

(EF04MA08) Resolver, com o suporte 
de imagem e/ou material manipulável, 
problemas simples de contagem, como 
a determinação do número de 
agrupamentos possíveis ao se 
combinar cada elemento de uma 
coleção com todos os elementos de 
outra, utilizando estratégias e formas de 
registro pessoais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Gerenciar as mesadas como por exemplo: usando com sabedoria o dinheiro 
para comprar coisas que sejam necessárias ou desejadas e que estejam 
dentro do seu orçamento. 

(EF04MA09) Reconhecer as frações 
unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 
1/10 e 1/100) como unidades de medida 
menores do que uma unidade, 
utilizando a reta numérica como 
recurso. 
(EF04MA10) Reconhecer que as regras 
do sistema de numeração decimal 
podem ser estendidas para a 
representação decimal de um número 
racional e relacionar décimos e 
centésimos com a representação do 
sistema monetário brasileiro. 

ÁL
GE

BR
A 

(EF04MA11) Identificar regularidades 
em sequências numéricas compostas 
por múltiplos de um número natural. 

- Jogos matemáticos  
 
- Conjuntos, grupos, equipes em sala de aula; 
 
- Compras no supermercado; Comparações; 

- Jogo do Pin 
 

(EF04MA12) Reconhecer, por meio de 
investigações, que há grupos de 
números naturais para os quais as 
divisões por um determinado número 
resultam em restos iguais, identificando 
regularidades. 
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(EF04MA13) Reconhecer, por meio de 
investigações, utilizando a calculadora 
quando necessário, as relações 
inversas entre as operações de adição 
e de subtração e de multiplicação e de 
divisão, para aplicá-las na resolução de 
problemas. 
(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por 
meio de exemplos, que a relação de 
igualdade existente entre dois termos 
permanece quando se adiciona ou se 
subtrai um mesmo número a cada um 
desses termos. 
(EF04MA15) Determinar o número 
desconhecido que torna verdadeira uma 
igualdade que envolve as operações 
fundamentais com números naturais. 

GE
OM

ET
RI

A 

(EF04MA16) Descrever deslocamentos 
e localização de pessoas e de objetos 
no espaço, por meio de malhas 
quadriculadas e representações como 
desenhos, mapas, planta baixa e 
croquis, empregando termos como 
direita e esquerda, mudanças de 
direção e sentido, intersecção, 
transversais, paralelas e 
perpendiculares. 

- Jogos eletrônicos (vire a esquerda, direita, em cima e baixo) 
 
- Ruas próximas da casa, escola 
 
- Reportagens sobre as mudanças da cidade em que vive 
 
- Dobraduras 
 
- Visita a museus para apreciação das obras de artes 
 

• Batalha Naval 
• Jogo da memória 
• Ampliação em malhas 
• Comparações de fotos antigas e 

atualizadas (Livro do Município – 
Portal do Município). 

(EF04MA17) Associar prismas e 
pirâmides a suas planificações e 
analisar, nomear e comparar seus 
atributos, estabelecendo relações entre 
as representações planas e espaciais. 
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(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos 
e não retos em figuras poligonais com o 
uso de dobraduras, esquadros ou 
softwares de geometria 
(EF04MA19) Reconhecer simetria de 
reflexão em figuras e em pares de 
figuras geométricas planas e utilizá-la 
na construção de figuras congruentes, 
com o uso de malhas quadriculadas e 
de softwares de geometria. 

GR
AN

DE
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S 
E 
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(EF04MA20) Medir e estimar 
comprimentos (incluindo perímetros), 
massas e capacidades, utilizando 
unidades de medida padronizadas mais 
usuais, valorizando e respeitando a 
cultura local. 

- Receitas: quantidades de produtos utilizados como: farinha, açúcar, óleo, 
ovos. 
- Compras de tecidos, fitas, linha de pipa: levar uma avó costureira para 
mostrar na prática a quantidade de linha que se usa para fabricar algum tipo 
de roupa. 
 
 Aula prática com profissional da área civil que seja da comunidade para 
explicar as proporções usadas na construção de uma casa como por 
exemplo: medidas do terreno, parte elétrica, quantidade de material.  
 
Relacionar quanto tempo dura cada programação, o como por exemplo: 
partida de futebol, novelas, telejornais, filmes. 
 
Tempo para assar um bolo, tempo que ficam na escola, tempo do recreio, 
tempo do banho. 
 
Temperatura corporal como, por exemplo, a febre e hipotermia; 
Clima da nossa cidade e outras regiões, mudança de estação,  
Meteorologia assistida nas mídias;  

 
 
 
 
 
 
Livros: O barulho do tempo – Viviana 
Assis 
 
Que horas são? Elisabeth Bosetti e 
Simone Goufier 
 
Parlendas: Meio dia macaco assobia 
 

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar 
área de figuras planas desenhadas em 
malha quadriculada, pela contagem dos 
quadradinhos ou de metades de 
quadradinho, reconhecendo que duas 
figuras com formatos diferentes podem 
ter a mesma medida de área. 
(EF04MA22) Ler e registrar medidas e 
intervalos de tempo em horas, minutos 
e segundos em situações relacionadas 
ao seu cotidiano, como informar os 
horários de início e término de 
realização de uma tarefa e sua duração. 
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(EF04MA23) Reconhecer temperatura 
como grandeza e o grau Celsius como 
unidade de medida a ela associada e 
utilizá-lo em comparações de 
temperaturas em diferentes regiões do 
Brasil ou no exterior ou, ainda, em 
discussões que envolvam problemas 
relacionados ao aquecimento global 

 
Encartes de lojas: alternativas de pagamento, exemplo: parcelado com juros, 
á vista com descontos. 
 
 

(EF04MA24) Registrar as temperaturas 
máxima e mínima diárias, em locais do 
seu cotidiano, e elaborar gráficos de 
colunas com as variações diárias da 
temperatura, utilizando, inclusive, 
planilhas eletrônicas. 
(EF04MA25) Resolver e elaborar 
problemas que envolvam situações de 
compra e venda e formas de 
pagamento, utilizando termos como 
troco e desconto, enfatizando o 
consumo ético, consciente e 
responsável. 

PR
OB

AB
ILI
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 (EF04MA26) Identificar, entre eventos 

aleatórios cotidianos, aqueles que têm 
maior chance de ocorrência, 
reconhecendo características de 
resultados mais prováveis, sem utilizar 
frações. 

 Possibilidades do clima Ex: se as nuvens estão escuras a probabilidade de 
chover é maior. 
 
Se o tempo estiver ensolarado a possibilidade de ter educação física na 
quadra é maior. 
 
Jogos competitivos, ex; quem tiver o melhor desempenho tem a maior 
probabilidade de vencer. 
 
Pesquisas da disputa de candidatos as eleições em geral ex: observação de 
gráficos mostrados nas mídias. 

L.D.A . página 143 (Estatística); 
L.D.A. página 99 (gráficos); 
L.D.A. página 92 (registro em tabelas 
e gráficos); 
Pesquisas e registro dos dados em 
gráficos e tabelas; 
L.D.A. página 68 (números e 
gráficos); 
Análise de gráficos e tabelas e produção 
de texto a partir dos dados analisados 

(EF04MA27) Analisar dados 
apresentados em tabelas simples ou de 
dupla entrada e em gráficos de colunas 
ou pictóricos, com base em informações 
das diferentes áreas do conhecimento, 
e produzir texto com a síntese de sua 
análise. 
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(EF04MA28) Realizar pesquisa 
envolvendo variáveis categóricas e 
numéricas e organizar dados coletados 
por meio de tabelas e gráficos de 
colunas simples ou agrupadas, com e 
sem uso de tecnologias digitais. 

 

7.3.5 Plano curricular 5º ANO 

UN
ID

AD
ES

 
TE

MÁ
TI

CA
S 

Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às 
habilidades Referenciais 

NÚ
ME

RO
S 

(EF05MA01) Ler, escrever e 
ordenar números naturais até a 
ordem das centenas de milhar 
com compreensão das 
principais características do 
sistema de numeração decimal. 

Os alunos de Quatro Barras tem noção de muito ou 
pouco quando apresentados: 
 
 - Diferentes anúncios imobiliários como, por exemplo: 
venda de terrenos, imóveis; - Jogos de azar ex: tele 
sena, loteria, mega- mania, loto fácil ex: valor a 
concorrer na semana. 
- Observação dos números até essa ordem em livros, 
revistas, folhetos. 
 
O a alunos de Quatro Barras possuem compreensão 
do sistema de sistema de numeração decimal: 
- Divisão de pizza, chocolate, refrigerante, ex: quantas 
partes para cada um. 
- Dobraduras com divisões 

Jogo: 
- Quanto vale – portal do professor. 
- Ábaco, material dourado, reta numérica. 
- Jogo dos amarradinhos, transformando o SND. 
 
 
 
 
 
 
- Preparação de pizza em sala destacando a numeração decimal e a 
fração. 
- Livro de literatura O pirulito do pato – fração. 
 
 

(EF05MA02) Ler, escrever e 
ordenar números racionais na 
forma decimal com 
compreensão das principais 
características do sistema de 
numeração decimal, utilizando, 
como recursos, a composição e 
decomposição e a reta 
numérica. 
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(EF05MA03) Identificar e 
representar frações (menores e 
maiores que a unidade), 
associando-as ao resultado de 
uma divisão ou à ideia de parte 
de um todo, utilizando a reta 
numérica como recurso. 

 
 Os alunos de Quatro Barras identificam e 
representam frações: 
- Preparação de alimentos verificando as quantidades 
utilizadas. 
- Relação da quantidade que come na reta numérica. 
Ex: quantos pedaços -dividiram uma pizza e quantos 
comeu. 
 
Mostrar a divisão de alimentos exemplo... 
- Saber o índice de massa corporal e fazer 
comparações entre eles; 
- Valor monetário, ex: orçamento familiar; despesas 
dos gastos mensais; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Levantamento do IMC dos alunos, montando gráficos e tabelas a partir 
dos resultados fazendo a comparação dos mesmos, destacando os 
valores gastos com a alimentação das famílias. 
 (EF05MA04) Identificar frações 

equivalentes. 

 

(EF05MA05) Comparar e 
ordenar números racionais 
positivos (representações 
fracionária e decimal), 
relacionando-os a pontos na 
reta numérica. 

Os alunos de Quatro Barras possuem a noção de 
representações racionais, como, por exemplo:  
- Pintar de três cores diferentes um muro feito de palito 
em um terreno; 
 
Noção de metade cheio um pouco dobro, por exemplo 
em: 
- Compras com desconto como: calçados, roupas, 
materiais escolares. 
- Compras fazendo comparações de preços em 
diversos segmentos. 
 
 
 
 
 
 

- Com material manipulável, a malha quadriculada fazer as relações entre 
os números racionais, fracionários e as porcentagem demonstrando as 
igualdades. 
 
- Livro Matemática com Saladim, pg: 84 a 88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF05MA06) Associar as 
representações 10%, 25%, 
50%, 75% e 100% 
respectivamente à décima 
parte, quarta parte, metade, três 
quartos e um inteiro, para 
calcular porcentagens, 
utilizando estratégias pessoais, 
cálculo mental e calculadora, 
em contextos de educação 
financeira, entre outros 
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(EF05MA07) Resolver e 
elaborar problemas de adição e 
subtração com números 
naturais e com números 
racionais, cuja representação 
decimal seja finita, utilizando 
estratégias diversas, como 
cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos. 

- O aluno de Quatro Barras tem a noção de  
relacionar grandezas conhecida (passos) com uma 
realidade apresentada: 
- quantos passos tem entre uma parede a outra de 
uma sala. 
- realizar uma compra aproximando o valor do dinheiro 
que se tem disponível. 
 
 
O alunos de Quatro Barras possuem noção de 
estimativa, como em: 
 
- Festas comemorativas: Exemplo: festa de 
aniversário, quantos quilos de bolo devo comprar. 
-Corrida de bicicleta – quantos quilômetros tem em 
cada volta. 
 
 
Tem a noção de grupos e subgrupos  
- escolha dos tipos e sabores de sorvetes. 
- compras de variados modelos de roupa. 
 

 
- Desafios matemáticos utilizando o uso da calculadora, e a tecnologia 
com sites: www.somatemática.com.br. 
- Propor situações problemas envolvendo a realidade dos alunos, como 
jogos de tabuleiro. 
- Livro Buriti mais matemática. pg: 44 a 49, 50 a 67. 
- Uso do Tangram, reta numérica, ábaco. 
- Criar um mercadinho em sala com embalagens e rótulos explorando o 
sistema monetário, vendas e troco, calculo aproximado. 
 
 
 
 
- Criar grupos de combinações de roupas, calçados, alimentos. 
- Livro Buriti mais matemática pg: 104 e 105, 121. 
- Trabalhar expressões numéricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF05MA08) Resolver e 
elaborar problemas de 
multiplicação e divisão com 
números naturais e com 
números racionais cuja 
representação decimal é finita 
(com multiplicador natural e 
divisor natural e diferente de 
zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 
(EF05MA09) Resolver e 
elaborar problemas simples de 
contagem envolvendo o 
princípio multiplicativo, como a 
determinação do número de 
agrupamentos possíveis ao se 
combinar cada elemento de 
uma coleção com todos os 
elementos de outra coleção, por 
meio de diagramas de árvore ou 
por tabelas. 

http://www.somatem%C3%A1tica.com.br/
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(EF05MA10) Concluir, por meio 
de investigações, que a relação 
de igualdade existente entre 
dois membros permanece ao 
adicionar, subtrair, multiplicar 
ou dividir cada um desses 
membros por um mesmo 
número, para construir a noção 
de equivalência.  

Os alunos de Quatro Barras tem a noção estabelecida 
de razões e proporção, como: 
 
- Comparações de produtos: exemplo: Valor de um 
sabão em pó de 500 g e de 1kg. 
- Duas notas de 50 reais equivalem a uma de 100 
reais. 
- Distância medidas em quilômetros e metros, ex.: 
passear na casa do vizinho e viajar para casa de 
alguns parentes. 
 
O aluno de Quatro Barras tem a noção construída de 
que há relação entre desconto e redução de valor, e 
quantidades, exemplo: 
 - qual é o valor de um celular que está com 30% de 
desconto sendo que o seu valor sem desconto é 1.200 
reais. 
 
 
 
 
- Dobrar os ingredientes de uma receita, como: bolos 
e tortas. 
 
 
 
Os alunos de Quatro Barras sabem realizar partilhas 
desiguais, como dividir quantidade de folhas de 
papeis em pastas de forma desiguais. 
 

- TANGRAN: uma ferramenta para compreender proporção. 
- A partir da criação do mercado estabelecer comparações de medidas 
como quilo dos alimentos, as trocas de dinheiro como $20,00 por duas 
notas de $10,00. 
- Dobrar ingredientes para aumentar receitas. 
- Criar situações problemas envolvendo essas comparações, como 
descontos de produtos do mercado, roupas, promoções e redução de 
valores. 
- Trabalhar em parceria com os outros anos o projeto SEBRAE 
empreendedorismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Distribuir tarefas na sala de aula como organizar livros, atividades, 
grupos de trabalhos em sala. 
- Explorar os cômodos da casa, terreno, hortas, ambientes da escola 
como sala, refeitório, quadra esportiva. 
- Divisão de alimentos como doces e salgados.  

(EF05MA11) Resolver e 
elaborar problemas cuja 
conversão em sentença 
matemática seja uma igualdade 
com uma operação em que um 
dos termos é desconhecido. 
(EF05MA12) Resolver 
problemas que envolvam 
variação de proporcionalidade 
direta entre duas grandezas, 
para associar a quantidade de 
um produto ao valor a pagar, 
alterar as quantidades de 
ingredientes de receitas, 
ampliar ou reduzir escala em 
mapas, entre outros. 
(EF05MA13) Resolver 
problemas envolvendo a 
partilha de uma quantidade em 
duas partes desiguais, tais 
como dividir uma quantidade 
em duas partes, de modo que 
uma seja o dobro da outra, com 
compreensão da ideia de razão 
entre as partes e delas com o 
todo. 
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(EF05MA14) Utilizar e 
compreender diferentes 
representações para a 
localização de objetos no plano, 
como mapas, células em 
planilhas eletrônicas e 
coordenadas geográficas, a fim 
de desenvolver as primeiras 
noções de coordenadas 
cartesianas. 

O aluno de Quatro Barras não tem a noção 
estabelecida de localização espacial, como por 
exemplo: 
 
- informações dadas por meio de indicação do próprio 
corpo sob a localização da sua residência. 
 
 
 
- localizar um local específico, como: onde fica o 
centro de Quatro Barras quando se está em locais 
diferentes. 
 
Os alunos de Quatro Barras tem a noção de sólidos 
estabelecida, exemplo. 
- compara objetos e brinquedos usados no dia-a-dia 
com as figuras espaciais, como, bola e esfera. 
 
O aluno de Quatro Barras tem a noção estabelecida 
de representação espacial em planos cartesianos, 
exemplo: 
- representa por meio de desenho uma paisagem que 
tenha casa, pessoas, objetos animais de tamanhos 
diferentes. 
O aluno de Quatro Barras apresenta a noção de 
reprodução de elementos da realidade usando plano 
cartesiano, como: 
- por meio de representação de releitura de obras de 
arte (desenhos). 

Apresentação de diversas formas geométricas 
http://www.youtube.com/watch?v=qIlB-_BrUPE 
 
Escola Games: 
http://www.escolagames.com.br/jogos/formasGeometricas/ 
 
Discovery Kids 
Brasil:http://www.discoverykidsbrasil.com/jogos/mini_jogos/todos/figuras/ 
 
Oficina de 
Aprendizagem:http://www.edukbr.com.br/oficina/espaco_ludico.htm 
 
Papacaio: 
http://www.1papacaio.com.br/modules.php?name=Sections_art&op=view 
 
 
Smart Kids:http://www.smartkids.com.br/passatempos/matematica- 
formas-geometricas.html 
 
You tube: http://www.youtube.com/watch?v=qIlB-_BrUPE 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=aVxeSlzMFsU 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Wr8wVoKQGEw 
 
http://www.youtube.com/watch?v=r4Fhv7guJe8 
 

(EF05MA15) Interpretar, 
descrever e representar a 
localização ou movimentação 
de objetos no plano cartesiano 
(1º quadrante), utilizando 
coordenadas cartesianas, 
indicando mudanças de direção 
e de sentido e giros. 
(EF05MA16) Associar figuras 
espaciais a suas planificações 
(prismas, pirâmides, cilindros e 
cones) e analisar, nomear e 
comparar seus atributos. 
(EF05MA17) Reconhecer, 
nomear e comparar polígonos, 
considerando lados, vértices e 
ângulos, e desenhá-los, 
utilizando material de desenho 
ou tecnologias digitais. 

http://www.youtube.com/watch?v=qIlB-_BrUPE
http://www.youtube.com/watch?v=qIlB-_BrUPE
http://www.youtube.com/watch?v=aVxeSlzMFsU
http://www.youtube.com/watch?v=Wr8wVoKQGEw
http://www.youtube.com/watch?v=r4Fhv7guJe8
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(EF05MA18) Reconhecer a 
congruência dos ângulos e a 
proporcionalidade entre os 
lados correspondentes de 
figuras poligonais em situações 
de ampliação e de redução em 
malhas quadriculadas e usando 
tecnologias digitais. 

 
 
 

Para identificar polígnos jogo do site: 
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=1671 
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=1673 
 

GR
AN

DE
ZA

S 
E 
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DI
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(EF05MA19) Resolver e 
elaborar problemas envolvendo 
medidas das grandezas 
comprimento, área, massa, 
tempo, temperatura e 
capacidade, recorrendo a 
transformações entre as 
unidades mais usuais em 
contextos socioculturais. 

Os alunos de Quatro Barras possuem a relação de 
causa e feito de temperatura, clima, tempo e 
capacidade e relaciona com sua vida cotidiana, 
exemplo: 
- se está frio ou calor. 
- qual roupa vestir. 
- percebem que um copo de leite despejados em uma 
jarra possuem a mesma quantidade. 
 
Os alunos de Quatro Barras realizam comparações 
entre espaços indicando semelhanças e diferenças, 
mas não sabendo precisar se é maior ou menor, 
porém relaciona com sua percepção, exemplo: 
- o corredor da escola possui o mesmo tamanho da 
sala de aula? 
 
Os alunos de Quatro Barras tem a noção de 
estabelecer diferenças entre o que é mais ou menos 
variando-se os invólucros. 
 
- Os alunos precisam ampliar o conhecimento entre 
grandezas e medidas. 
 
 
 
 
 

- Jogo do Tetris /Jogo do pentaminós para trabalhar área, perímetro. 
- Explorar o calendário para ver estações do ano, a partir fazer escolhas 
de vestuário adequado. 
- Criar receitas de chocolate quente, bolo, torta explorando a grandeza e 
a massa e as quantidades. 
- Site: www.g1.globo.com,  
- www.terra.com.br 
- A partir das reportagens explorar o clima e tempo nessas regiões, e a 
sensibilização nas altas temperaturas e o cuidado com o meio ambiente. 
 
 
- Criar situações problemas com medidas estabelecidas na realidade dos 
alunos como a sala de aula, objetos pessoais, explorando o perímetro 
dessas áreas e as diferenças encontradas. 
- Livro Buriti mais matemática pg: 174 e 175. 
 
 

- Trazer um profissional ou pai de aluno para conversar sobre 
sua experiência na construção relacionada as grandezas e 
medidas. 
- Trazer imagens de diferentes construções realizadas pelo 
arquiteto Oscar Niemeyer, casas antigas de colonizadores da 
região. 
- Confeccionar a construção da casa dos alunos com matérias 
concretos, como: caixa de leite, fósforo. 
 
 

(EF05MA20) Concluir, por meio 
de investigações, que figuras de 
perímetros iguais podem ter 
áreas diferentes e que, 
também, figuras que têm a 
mesma área podem ter 
perímetros diferentes. 

(EF05MA21) Reconhecer 
volume como grandeza 
associada a sólidos 
geométricos e medir volumes 
por meio de empilhamento de 
cubos, utilizando, 
preferencialmente, objetos 
concretos. 

http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=1671
http://nonio.eses.pt/eusei/passa/jogar.asp?cod_jogos=1673
http://www.g1.globo.com/
http://www.terra.com.br/
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(EF05MA22) Apresentar todos 
os possíveis resultados de um 
experimento aleatório, 
estimando se esses resultados 
são igualmente prováveis ou 
não. 

 
-- Os alunos de Quatro Barras serão capazes de 
entender esta habilidade a partir da brincadeira de 
“cara ou coroa?”, o objetivo é reconhecer, em 
experimentos aleatórios, eventos independentes e 
dependentes e calcular a probabilidade de sua 
ocorrência, nos dois casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os alunos de Quatro – Barras conseguem organizar e 
coletar dados por meio de gráficos, tabelas e 
produções textuais. Exemplo: jogos de azar, 
preferencias de gostos, alimentos e vestuário. 

 - Trazer reportagens sobre jogos de azar como megamania, tele sena, 
mega sena. 
 - site: www.caixa.gov.com 
 - Criar o jogo de cassino roleta, baralho trabalhando as probabilidades de 
ganhos e percas. 
 - Conscientizar os alunos em realização a compulsão por jogos de azar. 
 - Construção de textos coletivos sobre os dados apresentados nos jogos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF05MA23) Determinar a 
probabilidade de ocorrência de 
um resultado em eventos 
aleatórios, quando todos os 
resultados possíveis têm a 
mesma chance de ocorrer 
(equiprováveis). 
(EF05MA24) Interpretar dados 
estatísticos apresentados em 
textos, tabelas e gráficos 
(colunas ou linhas), referentes a 
outras áreas do conhecimento 
ou a outros contextos, como 
saúde e trânsito, e produzir 
textos com o objetivo de 
sintetizar conclusões 
(EF05MA25) Realizar pesquisa 
envolvendo variáveis 
categóricas e numéricas, 
organizar dados coletados por 
meio de tabelas, gráficos de 
colunas, pictóricos e de linhas, 
com e sem uso de tecnologias 
digitais, e apresentar texto 
escrito sobre a finalidade da 
pesquisa e a síntese dos 
resultados. 

 

http://www.caixa.gov.com/
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7.3.6 Bloco 3: planejamento da prática – plano de trabalho 

Campo 1: Identificação Institucional/componente curricular/ano... 
Campo 2: Competências44 a serem desenvolvidas 
 
Campo 3: Planejamento das Unidades Temáticas (o professor faz o planejamento por unidade temática, no entanto também pode integrar várias unidades) 
Unidade Temática: 
Habilidades45 a serem 
desenvolvidas 

Realidade Problematizada46 Referenciais47 

   
   
   
Unidade Temática 
Habilidades a serem desenvolvidas Realidade Problematizada Referenciais 
   
   
   
Campo 4: Desenvolvimento das Habilidades e Competências 
Metodologia: o caminho para desenvolver as habilidades e competências em três momentos 
Momento 1: Como vou provocar o desejo, a motivação e o sentido dos estudantes, integrando, de forma problematizada, os fatos, situações e problemas por eles 
vividos? Que dificuldades/problemas vou abordar? Como vou desenvolver esse momento? 
Momento 2: Que referenciais vou utilizar para que os estudantes pensem sobre os problemas da sua realidade, os compreendam e aprendam a resolvê-los com 
fundamento? Como vou desenvolver esse momento? 

                                            
44 Competências: compreendem as capacidades (ser capaz de...) que os estudantes necessitam adquirir para conviver nos contextos contemporâneos como pessoas, cidadãos e 
profissionais. Na prática pedagógica, as competências são desenvolvidas a partir do exercício dos conteúdos da realidade integrados aos referenciais teóricos que são a fonte para 
exercitar a mente (habilidades) de forma reflexiva, tornando os estudantes capazes de...(resolver problemas sempre novos, agir com ética, atuar em equipe, inovar...). 
45 Habilidades: são os exercícios mentais a serem desenvolvidos, identificados pelos verbos (perceber, interagir...) que objetivam tornar os estudantes capazes de...(competências). 
Para desenvolver as habilidades (verbos) o professor deve usar metodologia adequada, integrando a realidade vivida pelas crianças e os referenciais. 
46 Realidade problematizada: são atividades, fatos, situações, problemas, oportunidades, dificuldades de toda ordem percebidas nas famílias, sociedade, escola... em relação ao campo 
de experiências, significativos para as crianças, sendo capazes de provocar suas emoções, desejos e atender suas necessidades. Enfim é a vida fora da escola integrada na escola 
problematizada. 
47 Referenciais: compreendem os ensinamentos (conceitos, fórmulas, leis...) gerados por pensadores e agora são utilizados pelo professor para que os estudantes possam compreender 
a sua realidade e adquirir novo conhecimento. 
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Momento 3: Que tipo de atividades vou propor para os estudantes demonstrarem que, utilizando os referenciais teóricos, sabem resolver problemas da sua realidade 
de forma fundamentada? Como vou desenvolver esse momento? 
Avaliação: defina como vai desenvolver o processo avaliativo para conhecer se as habilidades e competências almejadas foram satisfatoriamente desenvolvidas 
Lembre-se: assim como na metodologia, na avaliação você também apresenta problemas da realidade, pede para os estudantes resolver os problemas de forma 
fundamentada, utilizando os referenciais teóricos. Portanto: 
Defina em que a avaliação estará embasada (habilidades que serão avaliadas? Problemas? Referenciais?...) 
Defina como será a avaliação (que instrumentos vais usar....será contínua....acompanhamento...) 
Defina como vais registrar o acompanhamento da avaliação (portfólio...) 
Campo 5: Referenciais utilizados (BNCC, Autores, Obras...) 
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8 PLANO CURRICULAR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 
“É um grande desafio para os professores de Física, Química ou Biologia tornar as aulas e o 
conteúdo mais atraentes para alunos que, muito frequentemente, se perguntam por que 
precisam aprender tudo aquilo.” (Cibele Celestino Silva) 

8.1 Apresentação 
O Plano Curricular de Ciências da Natureza, em consonância com os referenciais da BNCC, vem estruturado em três blocos: 

Bloco 1: Referenciais da BNCC 

• Ciências da Natureza: em síntese, as concepções; 
• Competências Específicas da Ciência da Natureza para o Ensino Fundamental; 
• Unidades temáticas. 

Bloco 2: Dos referenciais à prática 

• Unidades Temáticas; 
• Habilidades a serem desenvolvidas em cada unidade temática; 
• Fatos, situações, problemas da realidade local e regional dos estudantes em cada unidade temática; 
• Referenciais teóricos para construir a compreensão e solução dos problemas vividos pelos estudantes. 

Bloco 3: Planejamento da prática – plano de trabalho, estando assim estruturado: 

• Identificação institucional; 
• Competências a serem desenvolvidas; 
• Planejamento das Unidades Temáticas; 
• Desenvolvimento das habilidades e competências; 
• Referenciais utilizados. 
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8.2 Bloco 1: referenciais da BNCC 
8.2.1 Princípios da BNCC para a ciências da natureza 

Para compreender melhor o foco das Ciências Natureza, trazemos os princípios mais relevantes: 

• O mesmo desenvolvimento científico e tecnológico que resulta em novos ou melhores produtos e serviços também pode 
promover desequilíbrios na natureza e na sociedade. 

• Ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do 
letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas 
também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. 

• Apreender ciência não é a finalidade última do letramento, mas, sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre 
o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania. 

• Espera-se possibilitar que os alunos tenham um novo olhar sobre o mundo que os cerca, como também façam escolhas e 
intervenções conscientes e pautadas nos princípios da sustentabilidade e do bem comum. 

• É imprescindível que os alunos sejam progressivamente estimulados e apoiados no planejamento e na realização cooperativa 
de atividades investigativas, bem como no compartilhamento dos resultados dessas investigações. Pressupõe organizar as 
situações de aprendizagem partindo de questões que sejam desafiadoras e, reconhecendo a diversidade cultural, estimulem 
o interesse e a curiosidade científica dos alunos e possibilitem definir problemas, levantar, analisar e representar resultados; 
comunicar conclusões e propor intervenções. 

• O processo investigativo deve ser entendido como elemento central na formação dos estudantes, em um sentido mais amplo, 
e cujo desenvolvimento deve ser atrelado a situações didáticas planejadas ao longo de toda a educação básica, de modo a 
possibilitar aos alunos revisitar de forma reflexiva seus conhecimentos e sua compreensão acerca do mundo em que vivem. 

• Não basta que os conhecimentos científicos sejam apresentados aos alunos. É preciso oferecer oportunidades para que eles, 
de fato, envolvam-se em processos de aprendizagem nos quais possam vivenciar momentos de investigação que lhes 
possibilitem exercitar e ampliar sua curiosidade, aperfeiçoar sua capacidade de observação, de raciocínio lógico e de criação, 
desenvolver posturas mais colaborativas e sistematizar suas primeiras explicações sobre o mundo natural e tecnológico, e 
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sobre seu corpo, sua saúde e seu bem-estar, tendo como referência os conhecimentos, as linguagens e os procedimentos 
próprios das Ciências da Natureza. 

8.2.2 Competências específicas da ciência da natureza para o ensino fundamental  

• Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento científico como provisório, cultural 
e histórico.  

• Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem como dominar processos, 
práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, 
tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva.  

• Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico 
(incluindo o digital), como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, 
buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.  

• Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor 
alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.  

• Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de 
vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando 
a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.  

• Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética.  

• Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar 
e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.  

• Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo 
aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais 
e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 
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8.2.3 Unidades temáticas 

Para orientar a elaboração dos currículos de Ciências, as aprendizagens essenciais a ser asseguradas neste componente curricular foram 
organizadas em três unidades temáticas que se repetem ao longo de todo o Ensino Fundamental. São elas: 

• Matéria e energia: contempla o estudo de materiais e suas transformações, fontes e tipos de energia utilizados na vida em 
geral, na perspectiva de construir conhecimento sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da energia, oferecendo aos 
alunos a oportunidade de interação, compreensão e ação no seu entorno. 

• Vida e evolução: propõe o estudo de questões relacionadas aos seres vivos (incluindo os seres humanos), suas 
características e necessidades, e a vida como fenômeno natural e social, os elementos essenciais à sua manutenção e à 
compreensão dos processos evolutivos que geram a diversidade de formas de vida no planeta. As características dos seres 
vivos são trabalhadas a partir das ideias, representações, disposições emocionais e afetivas que os alunos trazem para a 
escola. 

• Terra e Universo: busca-se a compreensão de características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes – suas 
dimensões, composição, localizações, movimentos e forças que atuam entre eles. 

8.3 Bloco 2 – dos referenciais à prática 

Os referenciais à prática das Ciências da Natureza compreendem, por unidade temática, organizados por ano do 1º ao 9º anos, as 
habilidades, aspectos da realidade vivida pelos estudantes e referenciais teóricos para proporcionar aos estudantes uma nova 
compreensão da realidade. 

8.3.1 Plano curricular do 1º ANO 

UN
ID
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S 

Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 
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MA
TÉ

RI
A 

E 
EN

ER
GI

A (EF01CI01) Comparar 
características de diferentes 
materiais presentes em objetos de 
uso cotidiano, discutindo sua 
origem, os modos como são 
descartados e como podem ser 
usados de forma mais consciente. 

• As crianças de Quatro Barras estão em contato com 
materiais de diferentes composições: plástico, papel, 
vidro, borracha, metal, etc. (material escolar, 
brinquedos, copos descartáveis, utensílios domésticos, 
etc) 

• O consumismo acelerado resulta na produção de 
diversos tipos de resíduos e em Quatro Barras esses 
materiais nem sempre tem o descarte correto. Como 
consequência, há problemas ambientais, poluição, 
contaminação da água e do solo e insetos, ocasionando 
doenças. 

• Embora nas escolas seja trabalhado constantemente a 
separação do lixo e o reaproveitamento de materiais, as 
crianças de Quatro Barras ainda não têm essa 
consciência e não aplicam no seu cotidiano fora do 
ambiente escolar. 

• Vídeos educativos. Ex: “Kika – De onde vem? O 
plástico, o vidro, o papel...” 

• www.escolagames.com.br – Jogo Coleta Seletiva 
• Visita à Usina de Reciclagem, Museu do Lixo e 

Aterro Sanitário 
• Livro “Sara vai a praia” – Gisele Gama Andrade. 

Editora: Abaquar. 
• Vídeo Turma da Mônica: “Um plano para salvar o 

planeta” 
• Notícia (jornal impresso e on line) 
• LD- Buriti Mais; 

 

VI
DA

 E
 E

VO
LU

ÇÃ
O 

(EF01CI02) Localizar, nomear e 
representar graficamente (por meio 
de desenhos) partes do corpo 
humano e explicar suas funções 

• A maioria das crianças de Quatro Barras, reconhece e 
nomeia as partes do corpo humano, porém , não 
definem as suas funções. 

• Em algumas famílias de Quatro Barras, as práticas de 
higiene do corpo são insuficientes. Algumas crianças 
não reconhecem a importância da higiene para sua 
saúde. 

• As crianças de Quatro Barras convivem com a 
diversidade, especialmente na escola: alunos com 
necessidades educacionais especiais, diversidade 
religiosa\cultural, de cor da pele, de tipos de família e 
classe social/econômica. Porém, algumas crianças 
ainda sofrem sendo vítimas de discriminação e bullying. 

 
 
 

• Música: Boneca de Lata; Cabeça, ombro, joelho 
e pé; 
Banho é Bom! (Castelo Rá Tim Bum); Bolha de 
sabão. 

• Parlenda: Meu corpo. 
 

• Esculturas do corpo humano com materiais 
manipulativos diversos (sucatas) 

• Livro “Sujo , Eu? – David Roberts. Editora: 
Companhia Editora Nacional 

• Livro “O corpo humano em versos infantis” de 
Walter Nieble de Freitas. 

• Palestras com profissionais da saúde com teatro 
de fantoches. 

• Livro “Diversidade” de Tatiana Belinky 
• Vídeo Turma da Mônica “Os Azuis” 

(EF01CI03) Discutir as razões pelas 
quais os hábitos de higiene do 
corpo (lavar as mãos antes de 
comer, escovar os dentes, limpar os 
olhos, o nariz e as orelhas etc.) são 
necessários para a manutenção da 
saúde. 

http://www.escolagames.com.br/
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(EF01CI04) Comparar 
características físicas entre os 
colegas, reconhecendo a 
diversidade e a importância da 
valorização, do acolhimento e do 
respeito às diferenças. 

 
 
 
 
 

 
 

• Livro “Tudo bem ser diferente” de Todd Parr 
• LD- Buriti Mais; 

 
TE

RR
A 

E 
UN

IV
ER

SO
 

(EF01CI05) Identificar e nomear 
diferentes escalas de tempo: os 
períodos diários (manhã, tarde, 
noite) e a sucessão de dias, 
semanas, meses e anos. 

• As crianças apresentam grande dificuldade em 
identificar e nomear as diferentes escalas de tempo, 
percebendo mais facilmente a sucessão do dia e da 
noite, por ser mais evidente (sol/lua, claro/escuro...) 

• A maioria das crianças tem hábitos rotineiros para o dia 
e a noite, para os finais de semana e reconhecem que 
a maioria das atividades do ser humano é realizada 
durante o dia. Contudo, tem dificuldade em perceber os 
hábitos diurnos e noturnos dos animais. 
 

• Vídeo KIka “De onde vem? O dia e a noite” 
•  “A Lenda do dia e da noite” 

http://www.youtube.com/watch?v=v4LERka3bOY 
• Livro “Animais noturnos – nas pontas dos dedos” 

de Judy Nayer 
• Vídeo “Mundo incrível dos animais: Animais 

noturnos”  
• Visita ao Museu da Vida 
• LD- Buriti Mais; 

 

(EF01CI06) Selecionar exemplos 
de como a sucessão de dias e 
noites orienta o ritmo de atividades 
diárias de seres humanos e de 
outros seres vivos. 

 

8.3.2 Plano curricular do 2º ANO 
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Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 

MA
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A 
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A 

(EF02CI01) Identificar de que materiais 
(metais, madeira, vidro etc.) são feitos os 
objetos que fazem parte da vida cotidiana, 
como esses objetos são utilizados e com 
quais materiais eram produzidos no 
passado. 

Os alunos de Quatro Barras convivem com um leque de materiais o que 
lhes permitem: 
  
- Perceber a diversidade de materiais ou substâncias, por meio de suas 
propriedades gerais, mas apresenta dificuldade em identificar a origem dos 
objetos bem como o uso destes na produção da existência humana;  

 
- Livro Faça seu próprio brinquedo - A 
Sucata como Possibilidade Lúdica – 
Simão de Miranda. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=v4LERka3bOY
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(EF02CI02) Propor o uso de diferentes 
materiais para a construção de objetos de 
uso cotidiano, tendo em vista algumas 
propriedades desses materiais 
(flexibilidade, dureza, transparência etc.). 

Ex: Conhecem diversos objetos e identificam as características de cada 
material. 
 
- Compreendem a importância de evitar o desperdício de materiais na 
produção de objetos e nesta fase ainda não conhecem formas mais 
sofisticadas que contribuem para minimizar os problemas ambientais, 
sendo aqui a mais comum a reciclagem do lixo. 
Ex: Utilizam os materiais recicláveis para confecção de brinquedos, enfeites 
utensílios domésticos, jogos educativos etc. 
 
- Reconhecem atitudes de segurança em relação aos objetos. 

- 50 coisas simples que você pode fazer 
para salvar a Terra. 
 
- Obra de Arte: Ricardo Ferrari, 2010, 
Curva da Ladeira. 
 
- Brinquedos e Brincadeiras de Infância 
(Artista Plástico) Ivan Cruz. 
 
-Palestra de um especialista da saúde) ou 
do corpo de Bombeiro. 
 

(EF02CI03) Discutir os cuidados 
necessários à prevenção de acidentes 
domésticos (objetos cortantes e 
inflamáveis, eletricidade, produtos de 
limpeza, medicamentos etc.) 

VI
D

A 
E 

EV
O

LU
Ç

ÃO
 

(EF02CI04) Descrever 
características de plantas e 
animais (tamanho, forma, cor, 
fase da vida, local onde se 
desenvolvem etc.) que fazem 
parte de seu cotidiano e 
relacioná-las ao ambiente em 
que eles vivem. 

- Identificam as animais e plantas que fazem parte de 
sua vivência de acordo com suas características e 
reconhecem o seu habitat natural. 

- Tem noção sobre a importância das plantas e dos 
animais como fator indispensável para o equilíbrio do 
meio ambiente.  

 - Reconhecem que os seres vivos têm um ciclo de vida, 
portanto são necessários cuidados básicos com as 
plantas e animais. 

 - Compreendem a importância da água e da luz para a 
manutenção da vida. 

- O Genial Mundo Da Ciência - Seres 
Vivos Tom –Publifolha 

- Por que Proteger a Natureza? 

São Paulo: Scipione , 2004  (Valores) 

- Cuide do Planeta – Dawn Sirrett – 
São Paulo – Publifolha,2009. 

 - Vídeo: Compesa – A importância da 
Água. 

- Filme Infantil. A água é um mundo 
fantástico. 

(EF02CI05) Investigar a importância da 
água e da luz para a manutenção da vida 
de plantas em geral. 
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(EF02CI06) Identificar as principais partes 
de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e 
frutos) e a função desempenhada por 
cada uma delas, e analisar as relações 
entre as plantas, o ambiente e os demais 
seres vivos. 

 

- Reconhecem as principais partes das plantas, mas não 
compreendem as suas funções, mas não relacionam sua 
importância para a vida dos seres vivos 

- A última gota – J.L. Diego Biry Sarkis 
– Editora Scipione. 

 

- Vídeo: As partes da planta – 2º ano  

Unidade SA. 

TE
RR

A 
E 

UN
IV

ER
SO

 (EF02CI07) Descrever as posições do Sol 
em diversos horários do dia e associá-las 
ao tamanho da sombra projetada. 

- Percebem as posições do sol em diferentes horários durante o dia. 
 
- Não faz relação as variações observadas no tamanho e direção da sombra 
de um corpo ao movimento aparente do sol ao longo do dia. 
 
- Apresenta dificuldade em identificar temperaturas em diferentes materiais. 

Experimentos: LDA – Buriti mais: 
Ciências: Manual do professor – Editora 
Moderna – Pág:54 
 
- <http.//cmais.com.br/x-
tudo/experiência/01exareia.htm> 
  
- Experiência de Ciências para o ensino 
fundamental (Alberto Gaspar) 

(EF02CI08) Comparar o efeito da 
radiação solar (aquecimento e reflexão) 
em diferentes tipos de superfície (água, 
areia, solo, superfícies escura, clara e 
metálica etc.). 

 

8.3.3 Plano curricular do 3º ANO 

UN
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MÁ
TI
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Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 

MA
TÉ

RI
A 

E 
EN

ER
GI

A (EF03CI01) Produzir diferentes sons a 
partir da vibração de variados objetos e 
identificar variáveis que influem nesse 
fenômeno. 

Pode-se inferir que grande parte das crianças de Quatro Barras: 
• Compreendem que podemos produzir vários tipos de sons, a partir 

de diferentes objetos, porém elas não reconhecem que esses sons 

• Video Esse som é forte ou fraco. 
• Coleção Tixa Tixa – Lagartixa no 

Mundo Musical  
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(EF03CI02) Experimentar e relatar o 
que ocorre com a passagem da luz 
através de objetos transparentes 
(copos, janelas de vidro, lentes, 
prismas, água etc.), no contato com 
superfícies polidas (espelhos) e na 
intersecção com objetos opacos 
(paredes, pratos, pessoas e outros 
objetos de uso cotidiano). 

podem variar de acordo com o ambiente e material utilizado. Ex.: 
agudo (sinal da escola, assobio); grave (palmas); longo (sinal da 
escola); curto (bombinha); forte (liquidificador ligado); ambiente 
aberto ou fechado, garrafas de vidro ou de plástico, (sons dos 
talheres batendo no copo cheio ou vazio, no vidro ou madeira, etc.). 

• Percebem que a luz pode atravessar objetos transparentes, e essa 
luz é refletida em superfícies com o espelho. Entretanto, a maioria 
delas não sabe relatar porque esse fenômeno acontece. Ex.: a luz 
altera sua cor, intensidade, tonalidade, de acordo com o material 
utilizado; a sombra pode aumentar ou diminuir dependendo da 
distância e a posição da luz. 
 
Nos dias atuais, nota-se o crescimento de um problema a nível 
mundial: 

• As crianças vivem inseridas no mundo virtual e tecnológico, 
adquirindo hábitos que prejudicam a saúde auditiva e visual. Ex.: 
fones de ouvidos com volume alto, tela do computado e do celular 
muito próximo dos olhos, diversos tipos de ruídos urbanos. 

• Livro Ligamundo 3° Ano – 
Editora Saraiva 

• Vamos Aprender 3° Ano – 
Editora SM 

 

(EF03CI03) Discutir hábitos 
necessários para a manutenção da 
saúde auditiva e visual considerando as 
condições do ambiente em termos de 
som e luz. 

VI
DA
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 E
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ÇÃ
O 

(EF03CI04) Identificar características 
sobre o modo de vida (o que comem, 
como se reproduzem, como se 
deslocam etc.) dos animais mais 
comuns no ambiente próximo. 

 No contexto atual, vimos a necessidade de resgatar a convivência 
entre homens e animais, visto que: 

• As crianças conhecem a vida animal de forma genérica, ou seja, 
identificam e nomeiam a maioria dos animais comuns ao seu 
cotidiano, sabendo relatar se estes são terrestres ou aquáticos. 
Porém, não sabem descrever muitas de suas características, 
principalmente as alterações que ocorrem desde o nascimento, 
como se reproduzem, o que comem, como vivem, cobertura da pele 
etc. Sendo assim, é necessário conhecer as diferentes espécies de 
animais, para conscientizar –se da necessidade de preservar as 
espécies, muitas já em extinção. Ex.: animais nativos e 
desconhecidos, abandono e maus tratos de animais... 
  

Visita ao zoológico; 
Filme: Vida de Inseto; 
 Procurando Nemo; 
 Os sem florestas. 

• Vídeo conhecendo o habitat dos 
animais 

• Livro Aprender Juntos 3° Ano – 
Editora SM 

(EF03CI05) Descrever e comunicar as 
alterações que ocorrem desde o 
nascimento em animais de diferentes 
meios terrestres ou aquáticos, inclusive 
o homem. 
(EF03CI06) Comparar alguns animais e 
organizar grupos com base em 
características externas comuns 
(presença de penas, pelos, escamas, 
bico, garras, antenas, patas etc.). 
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(EF03CI07) Identificar características 
da Terra (como seu formato esférico, a 
presença de água, solo etc.), com base 
na observação, manipulação e 
comparação de diferentes formas de 
representação do planeta (mapas, 
globos, fotografias etc.). 

O nosso Planeta é complexo e com muitas variações de 
temperatura, formação, etc. Percebe-se que as crianças do 
Munícipio: 

• Tem consciência de que vivemos no Planeta Terra e que sua forma 
é redonda, porém a maioria deles não reconhecem outras 
características como por ex.: os diversos tipos de solo e os impactos 
causados pelo seu manuseio inadequado, que a maior parte do 
planeta é constituída de água. 

• Identificam as características do dia e da noite e sabem registra-los, 
porém não compreendem que pode visualizar alguns astros em 
diferentes períodos. Ex.: A lua pode ser vista tanto durante o dia 
quanto a noite. 

• Identificam os principais tipos de solo (arenoso, argiloso, humoso) 
 
 

• Vivenciam no seu cotidiano os diferentes usos do solo, pelo ser 
humano, observando as construções, plantações, criação de 
animais, observando as mudanças ocorridas ao longo do tempo. 

 

 
• Livro Vamos Aprender 3° Ano – 

Editora SM. 
• Vídeo O Planeta Terra 

 
• Livro Aprender Juntos – 3° ano – 

Editora SM 
• Livro Lgamundo – 3° ano - 

Editora Saraiva. 
• Video Natureza sabe tudo – A 

Terra está viva. 

(EF03CI08) Observar, identificar e 
registrar os períodos diários (dia e/ou 
noite) em que o Sol, demais estrelas, 
Lua e planetas estão visíveis no céu. 
(EF03CI09) Comparar diferentes 
amostras de solo do entorno da escola 
com base em características como cor, 
textura, cheiro, tamanho das partículas, 
permeabilidade etc. 

(EF03CI10) Identificar os diferentes 
usos do solo (plantação e extração de 
materiais, dentre outras possibilidades), 
reconhecendo a importância do solo 
para a agricultura e para a vida. 

8.3.4 Plano curricular do 4º ANO 
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Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades  
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MA
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(EF04CI01) Identificar misturas 
na vida diária, com base em suas 
propriedades físicas 
observáveis, reconhecendo sua 
composição. 

As crianças do Município de Quatro Brarras têm a oportunidade 
de conviver no seu dia a dia com uma grande variedade de 
produtos e são capazes de perceber que essas misturas são 
necessárias pois: 
 

• Tem a noção de que a matéria pode ocorrer 
transformações devido a muitos fatores: Estados físicos 
da água; (sólido, líquido e gasoso); agua como solvente 
natural; (suco, tinta, café); formas de separação dos 
componentes de uma mistura;(óleo e água); a 
transformação do açúcar em caramelo; metal 
enferrujarem, papel em cinzas, etc... 

• Os nossos alunos não têm o entendimento que algumas 
mudanças de transformações são reversíveis. Ex.: 
derretimento do gelo, outros são irreversíveis. Ex.: 
Queima do açúcar em caramelo. 

• Percebem a transformação do alimento natural para o 
industrializado, e que a maneira como está armazenado 
pode interferir na sua qualidade e conservação.  

• Livro Didático APIS – 
Ciências 
4º ano : Ensino 
Fundamental, Anos Iniciais 
– Rogerio G. Nigro. 
São Paulo – Ática - 2019. 

• Fabula: O burro 
carregando o sal 

• Buriti mais Ciências. 4º 
ano. Unidade 3 

• Livro: Buriti Mais Ciências 
capitulo 3.experimento: 
Separar a Tinta da Água – 

(EF04CI02) Testar e relatar 
transformações nos materiais do 
dia a dia quando expostos a 
diferentes condições 
(aquecimento, resfriamento, luz 
e umidade). 
(EF04CI03) Concluir que 
algumas mudanças causadas 
por aquecimento ou resfriamento 
são reversíveis (como as 
mudanças de estado físico da 
água) e outras não (como o 
cozimento do ovo, a queima do 
papel etc.). 

VI
DA

 E
 E

VO
LU

ÇÃ
O 

(EF04CI04) Analisar e construir 
cadeias alimentares simples, 
reconhecendo a posição 
ocupada pelos seres vivos 
nessas cadeias e o papel do Sol 
como fonte primária de energia 
na produção de alimentos 

 
• Reconhecem a importância de se preservar o meio 

ambiente, cientes da interdependência que há entre 
uma espécie e outra. 

 
 

• Tem a noção de que há transferência de elo da cadeia 
alimentar para outra, porém não sabe explicar. Ex.: 
Percebe-se que nossos alunos identificam por meio de 
um esquema o fluxo de energia e de matéria. 

•  A maioria dos estudantes não tem essa compreensão 
de relacionar a presença de fungos e bactérias nos 

• Odisseia Ciências – 4º ano  
Antônio Lembo, Isabel 
Costa, Silmara Sapiense 
Vespasiano  

 São Paulo : SEI , 2017. 
 

• Livro: Buriti Mais Ciências 
capitulo 4.  

 
• Livro: Buriti Mais Ciências 

capitulo 03; 
 
 

 
(EF04CI05) Descrever e 
destacar semelhanças e 
diferenças entre o ciclo da 
matéria e o fluxo de energia 
entre os componentes vivos e 
não vivos de um ecossistema 
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(EF04CI06) Relacionar a 
participação de fungos e 
bactérias no processo de 
decomposição, reconhecendo a 
importância ambiental desse 
processo. 

produtos em decomposição, nem a verificação de 
microrganismos. Ex: frutas apodrecidas, fungo e bolor do 
pão.  
•  As maiorias dos nossos alunos ainda não reconhecem 
que os microrganismos estão presentes e são 
necessários para a produção alguns dos nossos 
alimentos.  
•  As nossas crianças vivenciam algumas doenças 
causadas por vírus como gripe, sarampo, varicela, entre 
outras, e conhecimento de outras doenças causadas por 
bactérias e protozoários que necessitam de mais 
cuidados como higiene, contato físico, etc. Por isso não 
podemos esquecer a importância das vacinas em dia.  

• Livro: Buriti Mais Ciências 
capitulo 6; 

 
• Vídeos: Cadeias 

Alimentares (You Tube)  
• Vídeo: Como as bactérias 

transformam leite em 
iogurte. Novo telecurso 
 

(EF04CI07) Verificar a 
participação de microrganismos 
na produção de alimentos, 
combustíveis, medicamentos, 
entre outros. 
(EF04CI08) Propor, a partir do 
conhecimento das formas de 
transmissão de alguns 
microrganismos (vírus, bactérias 
e protozoários), atitudes e 
medidas adequadas para 
prevenção de doenças a elas 
associadas. 

TE
RR

A 
E 

UN
IV

ER
SO

 

(EF04CI09) Identificar os pontos 
cardeais, com base no registro 
de diferentes posições relativas 
do Sol e da sombra de uma vara 
(gnômon). 
 

• A maioria dos nossos alunos conseguem se localizar 
pelo nome da rua, um ponto de referência, etc... porém 
não são capazes de se localizar geograficamente, pela 
posição do Sol, ou utilização de bussola.  

 
• A maioria dos estudantes não tem essa vivência com 

este tipo de instrumentos. 

• A maioria de nossos alunos domina o nosso 
calendário, (dia, mês, ano), porém, eles não 
relacionam os movimentos cíclicos da Lua, a 

• Filme Explicativo 
Origem da Bússola..https//m.yuotube. 
watch. 

• Livro: Buriti Mais Ciências 
– Ana Carolina de 
Almeida 4º Ano - Editora 
Moderna – 2017.  

Experimento – Construção de 
uma Bússola – Pag.146 
 

• Buriti mais ciências. 4º 
ano. Unidade 4. 

(EF04CI10) Comparar as 
indicações dos pontos cardeais 
resultantes da observação das 
sombras de uma vara (gnômon) 
com aquelas obtidas por meio de 
uma bússola. 
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(EF04CI11) Associar os 
movimentos cíclicos da Lua e da 
Terra a períodos de tempo 
regulares e ao uso desse 
conhecimento para a construção 
de calendários em diferentes 
culturas 

períodos e tempos regulares. (Movimentos de 
rotação e translação). Não tendo o 
conhecimento de outros calendários de 
diferentes culturas. EX: 

 
• De onde vem Kika “O dia 

e a Noite” 
• Vídeo: A importância do 

movimento de Translação 
e Rotação 

• Parque da Ciência Nillton 
Freire Maia : O Sistema 
Solar e o Universo 

• Vídeo: A historia da 
medição do tempo. 

 

8.3.5 Plano curricular do 5º ANO 

UN
ID

AD
ES

 
TE

MÁ
TI

CA
S 

Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 

MA
TÉ

RI
A 

E 
EN

ER
GI

A (EF05CI01) Explorar fenômenos da vida 
cotidiana que evidenciem propriedades 
físicas dos materiais – como 
densidades, condutibilidade térmica e 
elétrica, respostam a forças 
magnéticas, solubilidade, respostas a 
forças mecânicas (dureza, elasticidade 
etc.), entre outras. 

• Os alunos do município de Quatro de Barras vivenciam experiências 
em seu cotidiano que lhes permitem observar várias propriedades 
físicas, porém desconhecem os termos científicos das mesmas.  

• Reconhecem algumas propriedades físicas de materiais como: 
elástico, imã nos clips, densidade, diferença de peso com materiais 
diversos. 

• Livro Buriti Mais 5° Ano – Editora 
Moderna. 

• Vídeo: Ciclo da água; 
• Natureza sabe tudo:  
• Visita na SANEPAR (ETA) 
• Mananciais da Serra 
• Parque da Ciência: Nilton Freire 
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(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos 
sobre as mudanças de estado físico da 
água para explicar o ciclo hidrológico e 
analisar suas implicações na 
agricultura, no clima, na geração de 
energia elétrica, no provimento de água 
potável e no equilíbrio dos 
ecossistemas regionais (ou locais). 

• Reconhecem que determinados objetos são fontes de energia, e 
outros isolam a energia. Ex: dia de chuva ficar embaixo da 
arvore/díade chuva o pneu do carro isola raios. 

• Compreendem que a água na natureza, sofre transformações, 
percebendo a importância da água para a vida e a manutenção da 
do planeta.  

•  Percebem a importância da mata ciliar ao longo dos rios, 
conservando o solo evitando a erosão, e deterioração da natureza; 

• Percebem que a água é um produto indispensável a vida dos seres 
vivos, no seu dia a dia, importante nas diversas funções diárias.  

• Compreendem que no dia a dia há a necessite de Reciclar, Reutilizar 
e Reduzir (3Rs), fazendo adequadamente o descarte do seu lixo, 
porém ainda muitos ainda não o fazem por falta de informação, 
vontade e habito da família.  
 

 

Transformação da água em 
energia elétrica  
 

(EF05CI03) Selecionar argumentos que 
justifiquem a importância da cobertura 
vegetal para a manutenção do ciclo da 
água, a conservação dos solos, dos 
cursos de água e da qualidade do ar 
atmosférico. 
(EF05CI04) Identificar os principais 
usos da água e de outros materiais nas 
atividades cotidianas para discutir e 
propor formas sustentáveis de utilização 
desses recursos 
(EF05CI05) Construir propostas 
coletivas para um consumo mais 
consciente e criar soluções tecnológicas 
para o descarte adequado e a 
reutilização ou reciclagem de materiais 
consumidos na escola e/ou na vida 
cotidiana. 

VI
DA

 E
 E

VO
LU

ÇÃ
O (EF05CI06) Selecionar argumentos que 

justifiquem por que os sistemas 
digestório e respiratório são 
considerados corresponsáveis pelo 
processo de nutrição do organismo, 
com base na identificação das funções 
desses sistemas. 

• Compreendem que os alimentos fornecem nutrientes necessários 
para a manutenção da saúde e do organismo, mas não identificam 
o que cada alimento fornece como nutrientes e vitaminas 
necessárias para a sua saúde e sobrevivência.  

• Buriti Mais Ciências 5º ano. 
Unidade 3 – Funcionamento do 
Corpo Humano. 

• Vídeo: Como funciona o 
Aparelho Urinário - Vídeos 
educativos para Criança 
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(EF05CI07) Justificar a relação entre o 
funcionamento do sistema circulatório, a 
distribuição dos nutrientes pelo 
organismo e a eliminação dos resíduos 
produzidos. 

• Necessitam conhecer os órgãos envolvidos na digestão e 
compreender como ocorre a transformação do alimento que pode 
ser absorvido pelo nosso organismo.  

• Compreendem a função da respiração. Mas ainda não identificam 
todos os órgãos que fazem parte do sistema respiratório.  

• Compreendem que a excreção é o processo de eliminação de 
substancias que não são necessárias ao corpo. Ainda não 
identificam todos os órgãos que fazem parte do sistema urinário e 
excretor, também não associam a relação entre os 3 sistemas 
(circulatório, urinário, excretor) 

• Nossos alunos tem a consciência que os alimentos fornecem 
nutrientes necessários para a manutenção da vida, mas não tem 
hábitos alimentares saudáveis.  

• Apresentam dificuldades de construir um cardápio equilibrado com 
bases nos nutrientes de calorias tendo em vista as necessidades 
individuais. 

• Dados levantados em nosso município indicam distúrbios 
nutricionais (obesidade) por não consumirem alimentos saudáveis e 
não realizarem a praticas de atividades físicas. 

• Vídeo: Sistema Circulatório – 
• Buriti Mais Ciências 5º ano. 

Capitulo 3 – Transporte de gases 
e nutrientes (experimento- 
modelo de pulmão)  

• Buriti Mais Ciências 5º ano. 
Capitulo 4 – Eliminação de 
resíduos (Sist. Urinário) 
 

• Buriti Mais Ciências 5º ano. 
Capitulo 1  

• Palestras com nutricionista local, 
• Literatura: Lobinho Saudável. 

Mandy Stanley/David Beldford 
•  Guia Alimentar da População 

Brasileira, 2014. (ministério da 
Saúde.  

• Música: Verde que te quero 
verde – Aliner Barros  

• Buriti Mais Ciências 5º ano. 
Capitulo 2. 

(EF05CI08) Organizar um cardápio 
equilibrado com base nas 
características dos grupos alimentares 
(nutrientes e calorias) e nas 
necessidades individuais (atividades 
realizadas, idade, sexo etc.) para a 
manutenção da saúde do organismo. 

(EF05CI09) Discutir a ocorrência de 
distúrbios nutricionais (como obesidade, 
subnutrição etc.) entre crianças e jovens 
a partir da análise de seus hábitos (tipos 
e quantidade de alimento ingerido, 
prática de atividade física etc.). 

TE
RR

A 
E 
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IV
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 (EF05CI10) Identificar algumas 
constelações no céu, com o apoio de 
recursos (como mapas celestes e 
aplicativos digitais, entre outros), e os 
períodos do ano em que elas são 
visíveis no início da noite. 

 
• As crianças não identificam as constelações celestes, bem como o 

período do ano que elas aparecem. Ex: Orion – no verão / Escorpião 
- Inverno. O município não dispõe de alguns recursos necessários 
para apoio: mapas celestes, dispositivos digitais, etc; 

• A maioria das crianças compreendem que a Terra esta em 
constante movimento, e que um desses movimentos, a rotação da 
a origem aos dias e noites; 

• Parque da Ciencia Nilton Freire 
Maia - Sistema Solar e Universo 

• FTD – Arena Digital (PUC) 

(EF05CI11) Associar o movimento 
diário do Sol e das demais estrelas no 
céu ao movimento de rotação da Terra 
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(EF05CI12) Concluir sobre a 
periodicidade das fases da Lua, com 
base na observação e no registro das 
formas aparentes da Lua no céu ao 
longo de, pelo menos, dois meses. 

• Os alunos apresentam muita dificuldade para concluir sobre a 
periodicidade das fases da Lua. Ex: quantos dias a lua permanece 
em cada fase, por que seu formato muda com o passar dos dias; 

• As crianças de Quatro Barras não tem acesso a projetos de 
construção de dispositivos para a observação a distancia, 
observação ampliada de objetos ou para registros de imagens, pois 
o município não dispõe dos recursos necessários para tais projetos. 
No entanto os alunos sabem discutir os usos sociais desses 
dispositivos.  
 

(EF05CI13) Projetar e construir 
dispositivos para observação à 
distância (luneta, periscópio etc.), para 
observação ampliada de objetos (lupas, 
microscópios) ou para registro de 
imagens (máquinas fotográficas) e 
discutir usos sociais desses 
dispositivos. 

8.4 Bloco 3: planejamento da prática – plano de trabalho 
Campo 1: Identificação Institucional/componente curricular/ano... 
Campo 2: Competências48 a serem desenvolvidas 
 
Campo 3: Planejamento das Unidades Temáticas (o professor faz o planejamento por unidade temática, no entanto também pode integrar várias unidades) 
Unidade Temática: 
Habilidades49 a serem 
desenvolvidas 

Realidade Problematizada50 Referenciais51 

   
   

                                            
48 Competências: compreendem as capacidades (ser capaz de...) que os estudantes necessitam adquirir para conviver nos contextos contemporâneos como pessoas, cidadãos e 
profissionais. Na prática pedagógica, as competências são desenvolvidas a partir do exercício dos conteúdos da realidade integrados aos referenciais teóricos que são a fonte para 
exercitar a mente (habilidades) de forma reflexiva, tornando os estudantes capazes de...(resolver problemas sempre novos, agir com ética, atuar em equipe, inovar...). 
49 Habilidades: são os exercícios mentais a serem desenvolvidos, identificados pelos verbos (perceber, interagir...) que objetivam tornar os estudantes capazes de...(competências). 
Para desenvolver as habilidades (verbos) o professor deve usar metodologia adequada, integrando a realidade vivida pelas crianças e os referenciais. 
50 Realidade problematizada: são atividades, fatos, situações, problemas, oportunidades, dificuldades de toda ordem percebidas nas famílias, sociedade, escola... em relação ao campo 
de experiências, significativos para as crianças, sendo capazes de provocar suas emoções, desejos e atender suas necessidades. Enfim é a vida fora da escola integrada na escola 
problematizada. 
51 Referenciais: compreendem os ensinamentos (conceitos, fórmulas, leis...) gerados por pensadores e agora são utilizados pelo professor para que os estudantes possam compreender 
a sua realidade e adquirir novo conhecimento. 
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Unidade Temática 
Habilidades a serem desenvolvidas Realidade Problematizada Referenciais 
   
   
   
Campo 4: Desenvolvimento das Habilidades e Competências 
Metodologia: o caminho para desenvolver as habilidades e competências em três momentos 
Momento 1: Como vou provocar o desejo, a motivação e o sentido dos estudantes, integrando, de forma problematizada, os fatos, situações e problemas por eles 
vividos? Que dificuldades/problemas vou abordar? Como vou desenvolver esse momento? 
Momento 2: Que referenciais vou utilizar para que os estudantes pensem sobre os problemas da sua realidade, os compreendam e aprendam a resolvê-los com 
fundamento? Como vou desenvolver esse momento? 
Momento 3: Que tipo de atividades vou propor para os estudantes demonstrarem que, utilizando os referenciais teóricos, sabem resolver problemas da sua realidade 
de forma fundamentada? Como vou desenvolver esse momento? 
Avaliação: defina como vai desenvolver o processo avaliativo para conhecer se as habilidades e competências almejadas foram satisfatoriamente desenvolvidas 
Lembre-se: assim como na metodologia, na avaliação você também apresenta problemas da realidade, pede para os estudantes resolver os problemas de forma 
fundamentada, utilizando os referenciais teóricos. Portanto: 
Defina em que a avaliação estará embasada (habilidades que serão avaliadas? Problemas? Referenciais?...) 
Defina como será a avaliação (que instrumentos vais usar....será contínua....acompanhamento...) 
Defina como vais registrar o acompanhamento da avaliação (portfólio...) 
Campo 5: Referenciais utilizados (BNCC, Autores, Obras...) 
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9 PLANO CURRICULAR DE GEOGRAFIA 
Apesar do nosso esforço em buscar novas formas de metodologias da aprendizagem, somos 
tão principiantes como nossos alunos. Mas esperamos sim tornar um dia essa prática do ensino-
aprendizagem mais eficiente (Profª Xaene Maria Fernandes Duarte Mendonça). 

9.1 Apresentação 
O Plano Curricular de Geografia, em consonância com os referenciais da BNCC, vem estruturado em três blocos: 

Bloco 1: Referenciais da BNCC 

• Princípios para a Geografia; 
• Competências específicas de ciências humanas para o ensino fundamental 
• Competências Específicas de Geografia para o Ensino Fundamental; 
• Princípios do raciocínio geográfico; 
• Unidades temáticas. 

Bloco 2: Dos referenciais à prática 

• Unidades Temáticas; 
• Habilidades a serem desenvolvidas em cada unidade temática; 
• Fatos, situações, problemas da realidade local e regional dos estudantes em cada unidade temática; 
• Referenciais teóricos para construir a compreensão e solução dos problemas vividos pelos estudantes. 

Bloco 3: Planejamento da prática – plano de trabalho, estando assim estruturado: 

• Identificação institucional; 
• Competências a serem desenvolvidas; 
• Planejamento das Unidades Temáticas; 
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• Desenvolvimento das habilidades e competências; 
• Referenciais utilizados. 

9.2 Bloco 1: referenciais da BNCC 
9.2.1 Princípios para a geografia 

Para compreender melhor os referenciais definidos pela BNCC para a Geografia, trazemos os princípios mais relevantes: 

• As Ciências Humanas devem estimular uma formação ética, elemento fundamental para a formação das novas gerações, 
auxiliando os alunos a construir um sentido de responsabilidade para valorizar: os direitos humanos; o respeito ao ambiente 
e à própria coletividade; o fortalecimento de valores sociais, tais como a solidariedade, a participação e o protagonismo 
voltados para o bem comum; e, sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais. Cabe, ainda, às Ciências Humanas 
cultivar a formação de alunos intelectualmente autônomos, com capacidade de articular categorias de pensamento histórico 
e geográfico em face de seu próprio tempo, percebendo as experiências humanas e refletindo sobre elas, com base na 
diversidade de pontos de vista. 

• É importante valorizar e problematizar as vivências e experiências individuais e familiares trazidas pelos alunos, por meio do 
lúdico, de trocas, da escuta e de falas sensíveis, nos diversos ambientes educativos (bibliotecas, pátio, praças, parques, 
museus, arquivos, entre outros). 

• A educação geográfica contribui para a formação do conceito de identidade, expresso de diferentes formas: na compreensão 
perceptiva da paisagem, que ganha significado à medida que, ao observá-la, nota-se a vivência dos indivíduos e da 
coletividade; nas relações com os lugares vividos; nos costumes que resgatam a nossa memória social; na identidade cultural; 
e na consciência de que somos sujeitos da história, distintos uns dos outros e, por isso, convictos das nossas diferenças. 

• O pensamento espacial está associado ao desenvolvimento intelectual que integra conhecimentos não somente da Geografia, 
mas também de outras áreas (como Matemática, Ciência, Arte e Literatura). Essa interação visa à resolução de problemas 
que envolvem mudanças de escala, orientação e direção de objetos localizados na superfície terrestre, efeitos de distância, 
relações hierárquicas, tendências à centralização e à dispersão, efeitos da proximidade e vizinhança etc. 
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• Destacam-se aspectos relacionados ao exercício da cidadania e à aplicação de conhecimentos da Geografia diante de 
situações e problemas da vida cotidiana, tais como: estabelecer regras de convivência na escola e na comunidade; discutir 
propostas de ampliação de espaços públicos; e propor ações de intervenção na realidade, tudo visando à melhoria da 
coletividade e do bem comum. 

• Quanto mais um cidadão conhece os elementos físico-naturais e sua apropriação e produção, mais pode ser protagonista 
autônomo de melhores condições de vida. Não se trata de transferir o conhecimento científico para o escolar, mas, por meio 
dele, permitir a compreensão dos processos naturais e da produção da natureza na sociedade capitalista. Nesse sentido, ao 
compreender o contexto da natureza vivida e apropriada pelos processos socioeconômicos e culturais, os alunos constroem 
criticidade, fator fundamental de autonomia para a vida fora da escola. 

9.2.2 Competências específicas de ciências humanas para o ensino fundamental 

• Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade 
plural e promover os direitos humanos.  

• Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico- -informacional com base nos conhecimentos das 
Ciências Humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano 
e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo.  

• Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e 
propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente 
das dinâmicas da vida social.  

• Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com 
base nos instrumentos de investigação das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade 
de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 
natureza. 

• Comparar eventos ocorridos simultaneamente, no mesmo espaço e em espaços variados e eventos ocorridos em tempos 
diferentes no mesmo espaço e em espaços variados.  
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• Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar e defender ideias e opiniões que 
respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo 
voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

• Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e 
comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, distância, direção, duração, 
simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. 

9.2.3 Competências específicas de geografia para o ensino fundamental  

• Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/ natureza e exercitar o interesse e o espírito de 
investigação e de resolução de problemas.  

• Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos objetos técnicos 
para a compreensão das formas como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história.  

• Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação 
humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, 
localização e ordem.  

• Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros textuais 
e das geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam informações geográficas.  

• Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, 
econômico, político e o meio técnico-científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive 
tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia.  

• Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e 
promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza.  

• Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, propondo 
ações sobre as questões socioambientais, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 
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9.2.4 Princípios do raciocínio geográfico 

O raciocínio geográfico, uma maneira de exercitar o pensamento espacial, aplica determinados princípios (Quadro abaixo) para 
compreender aspectos fundamentais da realidade: a localização e a distribuição dos fatos e fenômenos na superfície terrestre, o 
ordenamento territorial, as conexões existentes entre componentes físico-naturais e as ações antrópicas: 

PRINCÍPIO DESCRIÇÃO 
Analogia Um fenômeno geográfico sempre é comparável a outros. A identificação das semelhanças entre fenômenos geográficos é o início da 

compreensão da unidade terrestre. 
Conexão Um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, mas sempre em interação com outros fenômenos próximos ou distantes. 
Diferenciação* É a variação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície terrestre (por exemplo, o clima), resultando na diferença entre áreas. 
Distribuição Exprime como os objetos se repartem pelo espaço. 
Extensão Espaço finito e contínuo delimitado pela ocorrência do fenômeno geográfico. 
Localização Posição particular de um objeto na superfície terrestre. A localização pode ser absoluta (definida por um sistema de coordenadas geográficas) 

ou relativa (expressa por meio de relações espaciais topológicas ou por interações espaciais). 
Ordem** Ordem ou arranjo espacial é o princípio geográfico de maior complexidade. Refere-se ao modo de estruturação do espaço de acordo com as 

regras da própria sociedade que o produziu. 

9.2.5 Unidades temáticas 

O componente Geografia da BNCC foi dividido em cinco unidades temáticas comuns ao longo do Ensino Fundamental, em uma progressão 
das habilidades. São elas: 

• O sujeito e seu lugar no mundo: focalizam-se as noções de pertencimento e identidade. 
• Conexões e escalas: a atenção está na articulação de diferentes espaços e escalas de análise, possibilitando que os alunos 

compreendam as relações existentes entre fatos nos níveis local e global. 
• Mundo do trabalho: abordam-se, no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os processos e as técnicas construtivas e o uso 

de diferentes materiais produzidos pelas sociedades em diversos tempos. No Ensino Fundamental – Anos Finais, essa 
unidade temática ganha relevância: incorpora-se o processo de produção do espaço agrário e industrial em sua relação entre 
campo e cidade, destacando-se as alterações provocadas pelas novas tecnologias no setor produtivo, fator desencadeador 
de mudanças substanciais nas relações de trabalho, na geração de emprego e na distribuição de renda em diferentes escalas. 
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• Formas de representação e pensamento espacial: além da ampliação gradativa da concepção do que é um mapa e de 
outras formas de representação gráfica, são reunidas aprendizagens que envolvem o raciocínio geográfico. Espera-se que, 
no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos tenham domínio da leitura e elaboração de mapas e gráficos, iniciando- -se 
na alfabetização cartográfica. 

• Natureza, ambientes e qualidade de vida: busca-se a unidade da geografia, articulando geografia física e geografia 
humana, com destaque para a discussão dos processos físico-naturais do planeta Terra. 

9.3 Bloco 2 – dos referenciais à prática 
Os referenciais à prática da Geografia compreendem, por unidade temática, organizados por ano do 1º ao 9º anos, as habilidades, aspectos 
da realidade vivida pelos estudantes e referenciais teóricos para proporcionar aos estudantes uma nova compreensão da realidade. 

9.3.1 Plano curricular do 1º ANO 
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Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 

O 
SU

JE
IT

O 
E 

SE
U 

LU
GA

R 
NO

 M
UN

DO
 

(EF01GE01) Descrever 
características observadas de seus 
lugares de vivência (moradia, escola 
etc.) e identificar semelhanças e 
diferenças entre esses lugares. 

• Necessitam de conhecimento para se identificar nos diferentes 
espaços de sua vivência (espaço da casa, escola, trajeto realizado 
entre um e outro); 

• Fazem comparações entre os espaços, suas características e 
curiosidades (semelhanças e diferenças); 

• Necessitam localizar o seu espaço e de seus colegas (trajeto casa e 
escola, localização no ambiente escolar); 

Livro: Que dia é hoje. 
Um, dois, feijão com arroz. 

 (ambos Sandra Pina) 
LD- Buriti Mais; 
Musica do Vinicius de Moraes: 
Era uma Casa 
Planetário  
Poemas para brincar-José Paulo 
Paes 

EF01GE02) Identificar semelhanças e 
diferenças entre jogos e brincadeiras 
de diferentes épocas e lugares. 
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(EF01GE03) Identificar e relatar 
semelhanças e diferenças de usos do 
espaço público (praças, parques) para 
o lazer e diferentes manifestações. 

• Falta de tempo dos pais para ensinar brincadeiras de sua época 
(vivencias); 

• Não sabe diferenciar uma brincadeira de um jogo (brincadeiras e 
jogos individuais, coletivos, folclóricas. 

• Passam muito tempo em frente da televisão, celular, tablet e outras 
tecnologias. 

•  Necessitam de orientações para realizar atividades seja elas individuais 
ou coletivas, em diferentes ambientes.  
 

Relatam o trajeto da casa até a escola: ônibus, a pé, carro, bicicleta. 
Ex. o trânsito, moradias, lixos, comércios, meio ambiente, comportamento 
sociais, mudanças na comunidade (suas alterações). 

Os três Porquinhos 
Meu melhor amigo se mudou- 
JoyZelonky 
Obras de artes: Ivan Cruz 
Varias brincadeiras II 2006. 
Candido Portinari: Futebol 1935, 
Pipas, ... 

 
 

 

(EF01GE04) Discutir e elaborar, 
coletivamente, regras de convívio em 
diferentes espaços (sala de aula, 
escola etc.). 

CO
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S 

(EF01GE05) Observar e descrever 
ritmos naturais (dia e noite, variação 
de temperatura e umidade etc.) em 
diferentes escalas espaciais e 
temporais, comparando a sua 
realidade com outras. 

• Descrevem o que fazem durante o dia e durante a noite (hábitos de 
higiene, hábitos do cotidiano):  

• Percebem algumas características de dia e noite, porém necessitam 
ampliar os conhecimentos quanto a temperatura, a influencia em 
nossa vida, vestimentas, alimentos, mudanças da natureza, diferentes 
habitats: exemplo: utiliza roupa adequada diariamente conforme a 
temperatura? (em dia de frio vai para a escola de chinelo de dedo e 
em dias de calor com 4 ou 5 blusas); 

Livro: Como é seu dia Pelicano? (Bia 
Villela) 
Softwares Educativos 
De onde vem? Kika 

Dia e Noite 
Pesquisas comparativas entre as 
diferentes características; 
LD- Buriti Mais; 

MU
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O 
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O 

(EF01GE06) Descrever e comparar 
diferentes tipos de moradia ou objetos 
de uso cotidiano (brinquedos, roupas, 
mobiliários), considerando técnicas e 
materiais utilizados em sua produção 

• Reconhecem e valorizaram as profissões dos familiares e 
profissionais que trabalham na escola; 

• Trabalhadores, suas funções e a importância de cada um; 
 
Exemplo: características e semelhanças da profissão dos pais, dos 
professores, das merendeiras, das inspetoras, zeladoras, diretor, orientador, 
supervisora e entre outros; 
 

Pesquisas  
Entrevistas  
Filme:Toy Story 
Entrevistas com a família e funcionários 
da escola.  
Vídeo sobre profissões Quintal da Cultura. 
Trazer os pais para relatar sobre os 
diferentes tipos de profissões de hoje, de 
ontem, do campo, da cidade e da escola; 
LD- Buriti Mais; 

(EF01GE07) Descrever atividades de 
trabalho relacionadas com o dia a dia 
da sua comunidade. 

FO
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EN  

 

 
 (EF01GE08) Criar mapas mentais e 

desenhos com base em itinerários, 
contos literários, histórias inventadas 
e brincadeiras. 

• Representa através de desenhos a sua casa, os arredores, a sala de 
aula e da escola (linguagem cartográfica); 

Literatura: Vamos brincar de escola? 
(Ana Maria Machado) 
Desenho do Corpo para trabalhar 
conceitos de referencias espaciais.  
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(EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas 
simples para localizar elementos do 
local de vivência, considerando 
referenciais espaciais (frente e atrás, 
esquerda e direita, em cima e 
embaixo, dentro e fora) e tendo o 
corpo como referência. 

• Representa o corpo, porém necessita de orientações quanto a 
referencias espaciais (em cima, embaixo, frente, traz); 

• Reconhece o espaço da sua casa, tem jardim, é de madeira ou tijolos, 
quantos cômodos e suas funções, cor da casa, quantas pessoas 
moram nela, número da casa, casa grande ou pequena, tem água, 
esgoto, luz, asfalto entre outros. Bem como as mesmas referências 
da escola, inclusive o número de turma, salas, pátio coberto, banheiro, 
parquinho, etc.  

Gráficos e Tabelas sobre as brincadeiras. 
Filme: Up Altas Aventuras 
Imagens sobre os tipos de moradias 
LD- Buriti Mais; 
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(EF01GE10) Descrever 
características de seus lugares de 
vivência relacionadas aos ritmos da 
natureza (chuva, vento, calor etc.). 

• Compreendem os ciclos da natureza (dia, noite, diferenças, hábitos 
noturnos e diurnos); 

• Relata atividades realizadas em cada período do dia, exemplo: o que 
se faz durante o dia e noite, qual o período que estuda, o que faz no 
horário contrario da escola, faz alguma atividade diferenciada durante 
a noite. 

• Necessitam ampliar conhecimentos sobre os hábitos e costumes 
alimentares de acordo com as estações do ano (exemplo: além dos 
lanches, é preparada a refeição diariamente de forma saudável e 
nutritiva). 

LD- Buriti Mais; 
Planetário; 
Pesquisas na internet e com as famílias; 
Gráfico e tabelas da alimentação escolar; 
Vídeos: Sobre as estações do ano  
(Palavra Cantada, Kika, Mundo Bita; entre 
outros); 
 
 

(EF01GE11) Associar mudanças de 
vestuário e hábitos alimentares em 
sua comunidade ao longo do ano, 
decorrentes da variação de 
temperatura e umidade no ambiente. 

 

 

 

9.3.2 Plano curricular do 2º ANO 
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Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 
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 (EF02GE01) Descrever a história das 

migrações no bairro ou comunidade 
em que vive 

• Percebem sua história, porém apresenta dificuldade em 
identificar a história do colega, de onde veio o seu colega de 
turma, se mora no mesmo bairro; 

• Percebem diferentes sotaques, gírias e dialetos; 
• Identificam outros meios de transportes diferentes do qual 

utiliza diariamente, entre eles aquáticos, terrestres, aéreos; 
• Não identificam como funciona o trânsito (sinalização, 

placas, lombadas, travessia elevada e faixas de segurança). 
• Não utilizam de forma adequada os meios de comunicação, 

televisão, celular, tablete e internet (que muitas vezes é 
usado em excesso e somente para lazer e não para 
pesquisas). 

Livro didático do aluno 
Pesquisa na internet sobre trânsito, 
meios de transporte. 
Vídeo a transformação dos transportes: 
terrestres, aquáticos e aéreos. 
Livro: Grande ou pequena de Beatriz 
Meireles 
Representação através de desenhos de 
tradições populares. 
Leitura de imagens sobre os cuidados no 
trânsito. 
Música da Xuxa: Atravessar a Rua 
 
 

(EF02GE02) Comparar costumes e 
tradições de diferentes populações 
inseridas no bairro ou comunidade em 
que vive, reconhecendo a importância 
do respeito às diferenças. 
(EF02GE03) Comparar diferentes 
meios de transporte e de 
comunicação, indicando o seu papel 
na conexão entre lugares, e discutir os 
riscos para a vida e para o ambiente e 
seu uso responsável 
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 (EF02GE04) Reconhecer 

semelhanças e diferenças nos 
hábitos, nas relações com a natureza 
e no modo de viver de pessoas em 
diferentes lugares. 

• Dificuldade em cuidar do meio onde vive, jogando lixo no 
chão, separando corretamente ou dando destino adequado 
ao mesmo, procurando alternativas para reaproveitamento; 

• Não consegue reconhecer a transformação do lugar onde 
mora em diferentes tempos; 

Observação de imagens de pessoas 
de diferentes lugares e do meio 
ambiente que os rodeia. 
Vídeos:  
Viajando com segurança  (Turma da 
Mônica) 
Um Plano para salvar o planeta. 
(Turma da Mônica) 

 

(EF02GE05) Analisar mudanças e 
permanências, comparando imagens 
de um mesmo lugar em diferentes 
tempos. 
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(EF02GE06) Relacionar o dia e a noite 
a diferentes tipos de atividades sociais 
(horário escolar, comercial, sono etc.). 

• Relacionam o horário de trabalho dos pais, com as 
diferentes horas do dia, atividades culturais, religiosas. 

• Apresentam dificuldades na adaptação da rotina diária da 
família com as atividades escolares; 

• Não identifica as atividades e a relação entre as áreas rurais 
e urbanas; 

Pesquisa com a família sobre a 
rotina 
Fábula: O rato do campo e da cidade 

 (EF02GE07) Descrever as atividades 
extrativas (minerais, agropecuárias e 
industriais) de diferentes lugares, 
identificando os impactos ambientais. 
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(EF02GE08) Identificar e elaborar 
diferentes formas de representação 
(desenhos, mapas mentais, 
maquetes) para representar 
componentes da paisagem dos 
lugares de vivência 

 
• Dificuldade em localizar seu espaço dentro de outro espaço 

maior, incluindo as coordenadas e conceitos como dentro, 
fora, embaixo, atrás, esquerda e direita; 

 

Livro: O corpo em movimento 
Vídeos de atividades brincantes 
Literatura: Zoom (Istvan Banyai) 

(EF02GE09) Identificar objetos e 
lugares de vivência (escola e moradia) 
em imagens aéreas e mapas (visão 
vertical) e fotografias (visão oblíqua). 
(EF02GE10) Aplicar princípios de 
localização e posição de objetos 
(referenciais espaciais, como frente e 
atrás, esquerda e direita, em cima e 
embaixo, dentro e fora) por meio de 
representações espaciais da sala de 
aula e da escola. 
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importância do solo e da água para a 
vida, identificando seus diferentes 
usos (plantação e extração de 
materiais, entre outras possibilidades) 
e os impactos desses usos no 
cotidiano da cidade e do campo. 

• Dificuldade em perceber que precisamos cuidar do meio 
ambiente, na área rural ou urbana e o impacto ambiental de 
ambos; 

Livro: Mundinho Meio Ambiente 
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9.3.3 Plano curricular do 3º ANO 
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Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 
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(EF03GE01) Identificar e 
comparar aspectos culturais dos 
grupos sociais de seus lugares de 
vivência, seja na cidade, seja no 
campo. 

• Percebe-se que os alunos possuem dificuldades de 
identificar e comparar os aspectos culturais dos 
grupos sociais e seus lugares de vivências, como as 
características da cultura indígena, ribeirinha, 
quilombolas e imigrantes. (o modo de ser e agir de 
cada grupo de acordo com suas características, 
comparando inclusive as paisagens naturais e 
modificadas, as condições climáticas e geográficas 
existentes). 

• Necessitam ampliar as informações sobre as relações 
do espaço rural e urbano e suas respectivas 
semelhanças e diferenças culturais, econômicas e 
geográficas.  

• Necessitam concretizar ações de respeito a diferenças 
entre as pessoas, grupos sociais, ambiente, entre 
outros. 

• Livro: Meu, seu, de todos: Patrimônio Cultural de 
Renata Consegliere. Curitiba. Positivo. 

• Levantamento de fotos antigas e atuais da casa, 
bairro, cidade e pessoas de onde moram. 

• Pesquisa na internet sobre moradias. 
• Atlas do Município de Quatro Barras. 
• Quatro Barras a Suiça brasileira. 
• LDA de geografia. 
• Filme Kiriku e a feiticeira 
• Poesias de Castro Alves  
• A vida ribeirinha na Amazônia: TV Escola. 

https://www.youtube.com/watch?v=sRfoNmwJ9H8 
 

(EF03GE02) Identificar, em seus 
lugares de vivência, marcas de 
contribuição cultural e econômica 
de grupos de diferentes origens. 

(EF03GE03) Reconhecer os 
diferentes modos de vida de povos 
e comunidades tradicionais em 
distintos lugares. 
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(EF03GE04) Explicar como os 
processos naturais e históricos 
atuam na produção e na mudança 
das paisagens naturais e 
antrópicas nos seus lugares de 
vivência, comparando-os a outros 
lugares. 

• Os alunos precisam ampliar conhecimentos sobre a 
inclusão de espaços partindo de sua casa, escola, 
bairro, fazendo parte do município e identificando-o 
dentro do estado e do país. Comparando os processos 
naturais e históricos no decorrer do tempo e suas 
respectivas alterações, comparando com outros 
lugares, partindo do mais próximo ao mais distante. 
 

• Livro: Brasil 100 palavras de Gilles Eduar. São 
Paulo. Companhia das letras. 

• LDA de geografia. 
• Pesquisa sobre as mudanças de paisagens. 
• História do Município, Sebastião Ferrarini 
• Atlas de Quatro Barras 
• Revista Turismo de Quatro Barras 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sRfoNmwJ9H8
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(EF03GE05) Identificar alimentos, 
minerais e outros produtos 
cultivados e extraídos da natureza, 
comparando as atividades de 
trabalho em diferentes lugares. 

• Entendem a diferença entre espaço urbano e rural, 
porém, não percebem que o campo é uma paisagem 
construída e modificada pela ação humana (tipos de 
alimentos e minerais são extraídos ou cultivados), 
identificando os elementos predominantes na 
paisagem do espaço rural, conhecendo as 
características da vida no campo e identificando as 
atividades de trabalhos e profissionais predominantes 
neste espaço. 

Livro: Do campo a mesa: o caminho dos alimentos de 
Teddy Chu. São Paulo. Moderna. 
Vídeos:  
Chico Bento: Na roça é diferente.  
https://www.youtube.com/watch?v=Bfx_E3zvnjc 
Chico Bento: Na cidade e no shopping e A visita do primo 
no campo  
O rato do campo e da cidade. 
https://www.youtube.com/watch?v=ApolO9WaoiA 
Música do Vitor e Leo: Vida Boa 
Aprendendo com vídeo aulas: Zona rural e urbana 
https://www.youtube.com/watch?v=eHW6GIJf_wU&vl=pt 
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(EF03GE06) Identificar e 
interpretar imagens 
bidimensionais e tridimensionais 
em diferentes tipos de 
representação cartográfica. 

• Necessita ampliar o conhecimento sobre as principais 
formas de representação dos lugares, desenho de 
representação com pontos de referências, mapas, 
fotos, maquetes, satélites (compreendendo o uso da 
tecnologia e conseqüências no espaço como o lixo 
espacial para que este recurso possa ser utilizado), 
exercitando o olhar sobre as imagens em duas e três 
dimensões. (planta baixa e elevações) 

• Não percebem que existem imagens de satélites que 
proporcionam uma ótima oportunidade para explicar 
na pratica a inclusão de espaços (sua casa, bairro e 
cidade no mundo. Fazendo com que o aluno observe, 
debata relacione pontos de referências e se aproprie 
do conhecimento. 

• O aluno ainda não tem entendimento do uso da 
legenda e sua importância. 

• O aluno reconhece seu espaço, porém precisa ampliar 
o entendimento seu lugar no espaço e relacioná-lo 
com os pontos de localização, aprender a utilizar a 
rosa dos ventos. (pode-se usar a bússola)  

• Percebem a linguagem cartográfica, porém necessita 
de noções de proporções nas representações 
cartográficas, trabalhando com escalas. 

Google Earth (Inclusão de espaços) 
Livro: Rosa dos Ventos de Bartolomeu Campos de 
Queiroz. São Paulo. Global 
LDA de geografia. 
Filme Estrelas além do tempo. 
Softwares educacionais. 

(EF03GE07) Reconhecer e 
elaborar legendas com símbolos 
de diversos tipos de 
representações em diferentes 
escalas cartográficas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bfx_E3zvnjc
https://www.youtube.com/watch?v=ApolO9WaoiA
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(EF03GE08) Relacionar a 
produção de lixo doméstico ou da 
escola aos problemas causados 
pelo consumo excessivo e 
construir propostas para o 
consumo consciente, 
considerando a ampliação de 
hábitos de redução, 281euso e 
reciclagem/descarte de materiais 
consumidos em casa, na escola 
e/ou no entorno 

• Os alunos percebem que residem em áreas de 
proteção ambiental devido às várias nascentes de 
água no município e necessitam ampliar 
conhecimentos sobre a importância dos recursos 
naturais, identificando os renováveis e não renováveis 
e a utilização destes recursos para alimentação, 
higiene, irrigação entre outros. 

• O aluno apresenta o conhecimento sobre os cuidados 
com a natureza e a importância da separação de lixo, 
porém precisam concretizar as ações para que este 
lixo possa ser separado corretamente nos sacos 
fornecidos pelo município. 

• Desenvolvem a conscientização do consumo 
consciente para haver a redução do lixo e menos 
impacto (3Rs), porém necessita de prática. 

• O aluno reconhece o que é o consumo consciente da 
água e energia, porém necessitam transformar o 
aprendizado do consumo consciente da água e 
energia em prática já nas ações da escola. 

Ex: Partir da problemática: “O que fazer?” e levar o aluno a 
buscar informações para todos os problemas identificados 
por eles. 
• Os alunos precisam adequar o conhecimento dos 

espaços urbanos e rurais pré adquiridos para 
comparar os impactos também nas atividades 
econômicas de acordo com o espaço físico e os riscos 
existentes para manuseio e extração de recursos. 

• Livro: Água, visível e invisível de HaeSookSung. São 
Paulo. Callis 

• LDA de geografia. 
• Jornais com reportagens sobre enchentes, seca, 

lixo, entre outros. 
• Animais unidos jamais serão vencidos. 
• Filmes: Lorax em busca da trúfula perdida. 

A era do gelo 2 
 

(EF03GE09) Investigar os usos 
dos recursos naturais, com 
destaque para os usos da água em 
atividades cotidianas 
(alimentação, higiene, cultivo de 
plantas etc.), e discutir os 
problemas ambientais provocados 
por esses usos 
(EF03GE10) Identificar os 
cuidados necessários para 
utilização da água na agricultura e 
na geração de energia de modo a 
garantir a manutenção do 
provimento de água potável. 
(EF03GE11) Comparar impactos 
das atividades econômicas 
urbanas e rurais sobre o ambiente 
físico natural, assim como os 
riscos provenientes do uso de 
ferramentas e máquinas. 
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9.3.4 Plano curricular do 4º ANO 
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Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 

O 
SU

JE
IT

O 
E 

SE
U 

LU
GA

R 
NO

 M
UN

DO
 

(EF04GE01) Selecionar, em seus 
lugares de vivência e em suas 
histórias familiares e/ou da 
comunidade, elementos de 
distintas culturas (indígenas, afro-
brasileiras, de outras regiões do 
país, latino-americanas, 
europeias, asiáticas etc.), 
valorizando o que é próprio em 
cada uma delas e sua 
contribuição para a formação da 
cultura local, regional e brasileira. 

• Comentam sobre as festas que gostam de comemorar com a própria 
família. Identificam parcialmente as origens das festas que gostam 
de comemorar com as influências culturais. 
 

• Apresentam curiosidade sobre o conhecimento dos alunos sobre as 
manifestações culturais que ainda não conhecem.  

 
• Não conhecem algumas manifestações de lugares distintos e 

próximos como: Antonina o carnaval, artesanato, comida, dança, 
lendas"Fandango do Litoral”, as Cavalhadas de Guarapuava e a 
Congada da Lapa." no município: Natal solidário,arquitetura, 
literatura,festas das escolas 

 
• Conhecem pessoas que saíram de um país para outro ou se 

conhecem pessoas que migraram do campo para a cidade. Se há 
algum aluno que faz parte de família de migrantes. 
 

• Compreendem sobre a palavra município. Qual é o nome do nosso 
município. Qual o nome do prefeito. Será que só o prefeito pode 
administrar o município ou a população também pode colaborar. 
 

• Ampliar os conhecimentos sobre os Conselho Municipais: da 
educação, alimentação, saúde, cultura. Levar eles a conhecer o 
papel; 
 

• Investigam a realidade do município em que vivem. 

Pessoas da comunidade para falar sobre 
as diferentes culturas étnicas. 
Livro A História de Quatro-Barras (Rosa) 
Meu avô alemão, de Martin Wille. Panda 
Books 
Livro: Meninos de Todas as Cores de 
Luisa Ducla Soares 
 
Obra Tarsila do Amaral: Operários 
 

(EF04GE02) Descrever 
processos migratórios e suas 
contribuições para a formação da 
sociedade brasileira. 

(EF04GE03) Distinguir funções e 
papéis dos órgãos do poder 
público municipal e canais de 
participação social na gestão do 
Município, incluindo a Câmara de 
Vereadores e Conselhos 
Municipais. 
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(EF04GE04) Reconhecer 
especificidades e analisar a 
interdependência do campo e da 
cidade, considerando fluxos 
econômicos, de informações, de 
ideias e de pessoas. 

• Os alunos compreendem a formação do campo e da cidade, 
entretanto algumas vezes não percebem a “Interdependência” de 
ambos. Nas rodas de conversas é notável que compreendem as 
informações, modo de vida, fluxos econômicos de cada um desses 
mencionados, a situação que não é compreendida é a que os 
impactos ocasionados no campo refletem na cidade, e vice-versa. 
 

• Percebem que dentro do município, tem duas áreas: URBANA e 
questionar se na nossa área urbana tem bastante verde? Tem 
muitas ruas? Fábricas? Comércios? ÁREA RURAL: se temos muitos 
campo, plantações, vegetação, moradias dispersas. 
 

• Percebem se o município é uma cidade dormitório. 
 

• Percebem se há índios em nosso município ou em municípios 
vizinhos. Como é a caracterização do modo de vida dos indígenas? 
Fazer a inter-relação com os modos de viver no campo e na cidade 

Atlas do Mapa do Município, Google maps 
Pesquisas 
Projeto Agrinho 
Visita ao Parque da Ciência (Índios)  
Museu da Arte Indígena 
Aldeia indígena no Município Piraquara  

(EF04GE05) Distinguir unidades 
político-administrativas oficiais 
nacionais (Distrito, Município, 
Unidade da Federação e grande 
região), suas fronteiras e sua 
hierarquia, localizando seus 
lugares de vivência. 
(EF04GE06) Identificar e 
descrever territórios étnico-
culturais existentes no Brasil, tais 
como terras indígenas e de 
comunidades remanescentes de 
quilombos, reconhecendo a 
legitimidade da demarcação 
desses territórios. 
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(EF04GE07) Comparar as 
características do trabalho no 
campo e na cidade. 

• Conseguem comparar as características do trabalho no campo e na 
cidade, e na maioria das vezes relatam que no campo o trabalho 
está relacionado com o cultivo de lavouras, criação de animais, 
enquanto na cidade está relacionado com indústrias e comércios. 
 

• Compreendem que o que é produzido no campo vem à cidade, bem 
como que alguns produtos passam pelo processo de transformação, 

Reportagens sobre as características do 
campo e cidade e a relação entre eles. 
Aula de campo Vila dos Animais 
LDA de Geografia 
Diferentes vivências e contextos em aula 
extraclasse 
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(EF04GE08) Descrever e discutir 
o processo de produção 
(transformação de matérias-
primas), circulação e consumo de 
diferentes produtos. 

entretanto se for para listar quais produtos são derivados de quais 
matérias-primas percebe-se que apresentam dificuldades de 
compreensão. 

• Relatam sobre as atividades econômicas, agricultura, pesca, 
pecuária, artesanato.  

• Identificam que no campo também pode haver mercados, lojas de 
produtos agrícolas, além das escolas, postos de saúde... 

• Falam parcialmente sobre o pequeno e o grande produtor. 
• Sabem sobre a origem de alguns produtos e quem é responsável 

pela produção deles: Quais produtos vende? Quem produz e de 
onde vêm esses produtos? Onde você compra os produtos? 

 

Reportagens sobre o transporte de cargas 
e sua importância, incluindo o roubo de 
carga. 
 

FO
RM

AS
 D

E 
RE

PR
ES

EN
TA

ÇÃ
O 

E 
PE

NS
AM

EN
TO

 E
SP

AC
ILA

 

(EF04GE09) Utilizar as direções 
cardeais na localização de 
componentes físicos e humanos 
nas paisagens rurais e urbanas. 
 

• Explicam o caminho de sua casa até a escola? Sabem a direção a 
seguir para chegar em algum lugar. 
 

• Percebem quais são os pontos de referencia que temos para chegar 
até a escola? Sua casa? (explicam parcialmente que os pontos 
cardeais não mudam e sim o ponto de referência) 
 

• Conhecem a rosa dos ventos e utilizam para saber o que há a leste 
da escola? Ao norte da escola? Em que direção está a quadra da 
escola? Usam para saber em que direção o sol aparece pela manhã. 

 
• Destacam algumas diferenças entre município como extensão 

territorial e número de habitantes. 
 

Bússola e rosa dos ventos 
Google Maps 
Maquetes para explicar as diferentes 
paisagens 
Vídeos sobre os pontos cardeais, 
SmartKids. 
Jogo dos Pontos Cardeais. 

(EF04GE10) Comparar tipos 
variados de mapas, identificando 
suas características, 
elaboradores, finalidades, 
diferenças e semelhanças. 
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características das paisagens 
naturais e antrópicas (relevo, 
cobertura vegetal, rios etc.) no 
ambiente em que vive, bem como 
a ação humana na conservação 
ou degradação dessas áreas. 
 

• Identificam nas imagens das diferentes paisagens naturais 
existentes no município, formações vegetais, relevo, rios, para que 
os alunos observem cada uma das paisagens e discutam: as 
mudanças... 

Imagens de diferentes Biomas 
Filme Lorax: em busca da trúfula perdida. 
Vídeo O ciclo da água. Agência Nacional 
de Águas (ANA) 
Energia  
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9.3.5 Plano curricular do 5º ANO 
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Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 
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(EF05GE01) Descrever e analisar 
dinâmicas populacionais na Unidade 
da Federação em que vive, 
estabelecendo relações entre 
migrações e condições de 
infraestrutura. 

• Aluno tem a visão parcial de: Quem somos? Quantos somos? Onde 
nos localizamos? Qual a extensão do país? Buscando a ampliação. 

• Dificuldade em respeitar as diferenças raciais, culturais e sociais. 
• Reconhece a urbanização, mas não percebe como ocorreu esse 

processo e também as condições de infraestrutura com relação às 
migrações. 

• Ampliação do conhecimento referente as Interligações entre cidades 
(mapas temáticos). 

• Descrevem problemas sociais, ambientais e urbanos. 

Debate sobre demografia x território 
Leitura de fatos e imagens 
Gráficos  
Literatura: Minha casa Azul. Alain Serres 
LDA de Geografia 
Pesquisa do IBGE ou IPARDES da 
população atual e fazer comparativos e 
gráficos demonstrando esse crescimento. 
Gráficos e Tabelas sobre a população. 
Filme Tempos Modernos (Charli Chaplin) 
Livro: Meninos de Todas as Cores de 
Luisa Ducla Soares 

(EF05GE02) Identificar diferenças 
étnico-raciais e étnico-culturais e 
desigualdades sociais entre grupos 
em diferentes territórios. 
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(EF05GE03) Identificar as formas e 
funções das cidades e analisar as 
mudanças sociais, econômicas e 
ambientais provocadas pelo seu 
crescimento. 

• Sabem que a população cresce, porém não identificam por quais 
motivos. 

• Com a chegada das fábricas ocorreu um avanço da economia, 
porém necessitou de leis para proteção do meio ambiente (área de 
manancial) Estabelece parcialmente relação entre causa e efeito. 

• Devido chegada de novas indústrias no município houve a 
necessidade de capacitação para os profissionais, para que 
pudessem disputar as vagas de trabalho. Estabelece parcialmente 
relação entre causa e efeito. 

• A maioria não respeita as condições ambientais provocadas pelo 
crescimento das cidades, não relacionando ao campo e outras 
cidades. 

• Apresentam noções sobre os Contrastes sociais existentes no 
município, estado e país. 

 

O mundo do meu amigo. Ana Cecilia 
Carvalho e Robinson dos Reis 
Gráfico  

(EF05GE04) Reconhecer as 
características da cidade e analisar 
as interações entre a cidade e o 
campo e entre cidades na rede 
urbana. 
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(EF05GE05) Identificar e comparar 
as mudanças dos tipos de trabalho e 
desenvolvimento tecnológico na 
agropecuária, na indústria, no 
comércio e nos serviços. 

• Reconhecem os avanços tecnológicos na área do trabalho e 
percebem a substituição da mão de obra dos mesmos, por 
máquinas, causando desemprego. 

• Consequência da jornada de trabalho da família. 
Por exemplo: pais que trabalham fora o dia todo, onde ficam as 
crianças? 

• Sabem da importância da tecnologia, porém não relacionam com as 
transformações em geral e que nem todos têm acesso. 
Exemplo: Partir da observação dos alunos sobre o crescente uso de 
aplicativos e das redes sociais nas comunicações entre pessoas e 
grupos, além dos exemplos mais antigos como carta, hoje o correio 
também é muito importante para entrega das mercadorias. 

• Percebem parcialmente as evoluções dos meios de 
transporte/comunicação de como os pais iam para a escola no seu 
tempo e como os alunos vão hoje e suas transformações. 

• Sabem o que é energia e a importância da economia sobre ela, mas 
não reconhecem a diversidade das mesmas. 

Livro: Meu computador, a internet...e eu? 
Jerome Colombain 
Estevão, o (des)conectado. Vivian Saad 
Palestra com profissionais da COPEL 
sobre a energia. 
Pesquisa sobre diferentes fontes de 
energia. 
Exploração da fatura de água e luz 
Vídeos: De onde vem? Kika 
Fontes de energia elétrica. 
Cuidado com o apagão (Turma da 
Mônica) 
Livro: Quatro Barras a Suiça Brasileira 
Atlas das diferentes regiões do Brasil 
Globo Terrestre 

(EF05GE06) Identificar e comparar 
transformações dos meios de 
transporte e de comunicação. 

(EF05GE07) Identificar os diferentes 
tipos de energia utilizados na 
produção industrial, agrícola e 
extrativa e no cotidiano das 
populações. 
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 (EF05GE08) Analisar 
transformações de paisagens nas 
cidades, comparando sequência de 
fotografias, fotografias aéreas e 
imagens de satélite de épocas 
diferentes. 

• Relacionam parcialmente a transformação da paisagem por meio de 
imagens, mapas e gráficos; 

• Necessitam ampliar a analise dos problemas relacionados ao uso 
inadequado dos recursos naturais em escalas local e global. 

• Reconhecem os atributos da qualidade ambiental que os cerca. 
• Reconhecem em que tipo de relevo em que está inserido em seu 

município e comparam com as demais formas de relevo 

LDA de Geografia 

(EF05GE09) Estabelecer conexões 
e hierarquias entre diferentes 
cidades, utilizando mapas temáticos 
e representações gráficas. 
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(EF05GE10) Reconhecer e 
comparar atributos da qualidade 
ambiental e algumas formas de 
poluição dos cursos de água e dos 
oceanos (esgotos, efluentes 
industriais, marés negras etc.). 

• Percebem a Poluição ao redor da escola, dos rios do município, com 
relação a áreas de manancial e necessitam ampliar a nível estadual 
e federal. 

• Comparam a extração de pedra do município com outras atividades 
extrativistas, como exemplo garimpo 

Livro: A história de Chico Mendes para 
crianças. Fátima Reis 
Se criança governasse o mundo. Marcelo 
Xavier 
Filme: Ilha das Flores.  
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(EF05GE11) Identificar e descrever 
problemas ambientais que ocorrem 
no entorno da escola e da residência 
(lixões, indústrias poluentes, 
destruição do patrimônio histórico 
etc.), propondo soluções (inclusive 
tecnológicas) para esses problemas. 

• Ampliar sobre o destino do lixo produzido pelos mesmos (orgânico, 
reciclável) para usinas ou aterros. 

• Identificam formas de poluição dos municípios, causas e 
consequências (saúde e meio ambiente), pois apresentam 
dificuldade para solucionar tais problemas. 

• Necessitam desenvolvem o uso sustentável. 
• Conhecem a prefeitura, porém não sabem quais secretarias ou setor 

são responsáveis para buscar soluções, como saúde, ação social, 
infrainstrutura, meio ambiente, entre outros e para tanto necessitam 
identificar alguns órgãos públicos como ONGs, Ibama, Serviço 
Florestal Brasileiro e Instituto Chico Mendes 

• Não reconhecem sobre a atual produção de lixos eletrônicos 
(descarte correto deste tipo de lixo). 

• Reconhecem os problemas em torno da escola e muitos percebem 
o problema nas redes sociais e apresentam soluções para tais 
problemas. 

Desenvolver projeto de redução de lixos 
descartados indevidamente, criando 
situações de incentivo 
 

(EF05GE12) Identificar órgãos do 
poder público e canais de 
participação social responsáveis por 
buscar soluções para a melhoria da 
qualidade de vida (em áreas como 
meio ambiente, mobilidade, moradia 
e direito à cidade) e discutir as 
propostas implementadas por esses 
órgãos que afetam a comunidade 
em que vive. 

 

9.4 Bloco 3: planejamento da prática – plano de trabalho 
Campo 1: Identificação Institucional/componente curricular/ano... 
Campo 2: Competências52 a serem desenvolvidas 
 
Campo 3: Planejamento das Unidades Temáticas (o professor faz o planejamento por unidade temática, no entanto também pode integrar várias unidades) 
Unidade Temática: 

                                            
52 Competências: compreendem as capacidades (ser capaz de...) que os estudantes necessitam adquirir para conviver nos contextos contemporâneos como pessoas, cidadãos e 
profissionais. Na prática pedagógica, as competências são desenvolvidas a partir do exercício dos conteúdos da realidade integrados aos referenciais teóricos que são a fonte para 
exercitar a mente (habilidades) de forma reflexiva, tornando os estudantes capazes de...(resolver problemas sempre novos, agir com ética, atuar em equipe, inovar...).  
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Habilidades53 a serem 
desenvolvidas 

Realidade Problematizada54 Referenciais55 

   
   
   
Unidade Temática 
Habilidades a serem desenvolvidas Realidade Problematizada Referenciais 
   
   
   
Campo 4: Desenvolvimento das Habilidades e Competências 
Metodologia: o caminho para desenvolver as habilidades e competências em três momentos 
Momento 1: Como vou provocar o desejo, a motivação e o sentido dos estudantes, integrando, de forma problematizada, os fatos, situações e problemas por eles vividos? Que 
dificuldades/problemas vou abordar? Como vou desenvolver esse momento? 
Momento 2: Que referenciais vou utilizar para que os estudantes pensem sobre os problemas da sua realidade, os compreendam e aprendam a resolvê-los com fundamento? 
Como vou desenvolver esse momento? 
Momento 3: Que tipo de atividades vou propor para os estudantes demonstrarem que, utilizando os referenciais teóricos, sabem resolver problemas da sua realidade de forma 
fundamentada? Como vou desenvolver esse momento? 
Avaliação: defina como vai desenvolver o processo avaliativo para conhecer se as habilidades e competências almejadas foram satisfatoriamente desenvolvidas 
Lembre-se: assim como na metodologia, na avaliação você também apresenta problemas da realidade, pede para os estudantes resolver os problemas de forma fundamentada, 
utilizando os referenciais teóricos. Portanto: 
Defina em que a avaliação estará embasada (habilidades que serão avaliadas? Problemas? Referenciais?...) 
Defina como será a avaliação (que instrumentos vais usar....será contínua....acompanhamento...) 
Defina como vais registrar o acompanhamento da avaliação (portfólio...) 
Campo 5: Referenciais utilizados (BNCC, Autores, Obras...) 

                                            
53 Habilidades: são os exercícios mentais a serem desenvolvidos, identificados pelos verbos (perceber, interagir...) que objetivam tornar os estudantes capazes de...(competências). 
Para desenvolver as habilidades (verbos) o professor deve usar metodologia adequada, integrando a realidade vivida pelas crianças e os referenciais. 
54 Realidade problematizada: são atividades, fatos, situações, problemas, oportunidades, dificuldades de toda ordem percebidas nas famílias, sociedade, escola... em relação ao campo 
de experiências, significativos para as crianças, sendo capazes de provocar suas emoções, desejos e atender suas necessidades. Enfim é a vida fora da escola integrada na escola 
problematizada.  
55 Referenciais: compreendem os ensinamentos (conceitos, fórmulas, leis...) gerados por pensadores e agora são utilizados pelo professor para que os estudantes possam compreender 
a sua realidade e adquirir novo conhecimento. 
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10 PLANO CURRICULAR DE HISTÓRIA 
“Temos, por um lado, o professor, que muitas vezes não teve uma formação adequada ao 
ensino, e dessa forma reproduz metodologias tendo em vista o caráter conteudista. Por outro 
lado, o aluno, que vem de uma formação voltada da mesma forma ao conteúdo e que acaba 
valorizando professores que focam na transmissão do conteúdo.” (Prof. Felipe de Souza Stigger) 

10.1 Apresentação 
O Plano Curricular de História, em consonância com os referenciais da BNCC, vem estruturado em três blocos: 

Bloco 1: Referenciais da BNCC 

• Princípios da História; 
• Competências específicas de ciências humanas para o ensino fundamental; 
• Competências Específicas de História para o Ensino Fundamental; 
• Processos para estimular o pensamento histórico; 
• Unidades temáticas. 

Bloco 2: Dos referenciais à prática 

• As Unidades Temáticas; 
• As habilidades a serem desenvolvidas em cada unidade temática; 
• Fatos, situações, problemas da realidade local e regional dos estudantes em cada unidade temática; 
• Referenciais teóricos para construir a compreensão e solução dos problemas vividos pelos estudantes. 

Bloco 3: Planejamento da prática – plano de trabalho, estando assim estruturado: 

• Identificação institucional; 
• Competências a serem desenvolvidas; 
• Planejamento das Unidades Temáticas; 
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• Desenvolvimento das habilidades e competências; 
• Referenciais utilizados. 

10.2 Bloco 1: referenciais da BNCC 
10.2.1 Princípios para a história 

Para compreender melhor os referenciais da BNCC para a História, trazemos os princípios mais relevantes: 

• As Ciências Humanas devem estimular uma formação ética, elemento fundamental para a formação das novas gerações, 
auxiliando os alunos a construir um sentido de responsabilidade para valorizar: os direitos humanos; o respeito ao ambiente 
e à própria coletividade; o fortalecimento de valores sociais, tais como a solidariedade, a participação e o protagonismo 
voltados para o bem comum; e, sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais. Cabe, ainda, às Ciências Humanas 
cultivar a formação de alunos intelectualmente autônomos, com capacidade de articular categorias de pensamento histórico 
e geográfico em face de seu próprio tempo, percebendo as experiências humanas e refletindo sobre elas, com base na 
diversidade de pontos de vista. 

• É importante valorizar e problematizar as vivências e experiências individuais e familiares trazidas pelos alunos, por meio do 
lúdico, de trocas, da escuta e de falas sensíveis, nos diversos ambientes educativos (bibliotecas, pátio, praças, parques, 
museus, arquivos, entre outros) 

• As questões que nos levam a pensar a História como um saber necessário para a formação das crianças e jovens na escola 
são as originárias do tempo presente. O passado que deve impulsionar a dinâmica do ensino-aprendizagem no Ensino 
Fundamental é aquele que dialoga com o tempo atual. 

• A relação passado/presente não se processa de forma automática, pois exige o conhecimento de referências teóricas capazes 
de trazer inteligibilidade aos objetos históricos selecionados. Um objeto só se torna documento quando apropriado por um 
narrador que a ele confere sentido, tornando-o capaz de expressar a dinâmica da vida das sociedades. 

• A história não emerge como um dado ou um acidente que tudo explica: ela é a correlação de forças, de enfrentamentos e da 
batalha para a produção de sentidos e significados, que são constantemente reinterpretados por diferentes grupos sociais e 
suas demandas – o que, consequentemente, suscita outras questões e discussões. 
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• Em meio a inúmeras combinações – do Eu, do Outro e do Nós –, inseridas em tempos e espaços específicos, indivíduos 
produzem saberes que os tornam mais aptos para enfrentar situações marcadas pelo conflito ou pela conciliação. 

• A lógica da palavra, da argumentação, é aquela que permite ao sujeito enfrentar os problemas e propor soluções com vistas 
à superação das contradições políticas, econômicas e sociais do mundo em que vivemos. 

• Para se pensar o ensino de História, é fundamental considerar a utilização de diferentes fontes e tipos de documento (escritos, 
iconográficos, materiais, imateriais) capazes de facilitar a compreensão da relação tempo e espaço e das relações sociais 
que os geraram. 

• Um dos importantes objetivos de História no Ensino Fundamental é estimular a autonomia de pensamento e a capacidade 
de reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a época e o lugar nos quais vivem, de forma a preservar ou transformar 
seus hábitos e condutas. A percepção de que existe uma grande diversidade de sujeitos e histórias estimula o pensamento 
crítico, a autonomia e a formação para a cidadania. 

• Todas as considerações de ordem teórica devem considerar a experiência dos alunos e professores, tendo em vista a 
realidade social e o universo da comunidade escolar, bem como seus referenciais históricos, sociais e culturais. 

• A BNCC pretende estimular ações nas quais professores e alunos sejam sujeitos do processo de ensino e aprendizagem. 
Nesse sentido, eles próprios devem assumir uma atitude historiadora diante dos conteúdos propostos no âmbito do Ensino 
Fundamental. 

10.3 Competências específicas de ciências humanas para o ensino fundamental 
• Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade 

plural e promover os direitos humanos. 
• Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico- -informacional com base nos conhecimentos das 

Ciências Humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano 
e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo.  

• Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e 
propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente 
das dinâmicas da vida social.  
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• Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com 
base nos instrumentos de investigação das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade 
de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 
natureza.  

• Comparar eventos ocorridos simultaneamente, no mesmo espaço e em espaços variados e eventos ocorridos em tempos 
diferentes no mesmo espaço e em espaços variados.  

• Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar e defender ideias e opiniões que 
respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo 
voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

• Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e 
comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, distância, direção, duração, 
simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. 

10.3.1 Competências específicas de história para o ensino fundamental  

• Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das 
estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se 
e intervir no mundo contemporâneo.  

• Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e 
manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de 
organização cronológica.  

• Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos 
históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, 
a cooperação e o respeito. 

• Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a um mesmo contexto 
histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.  
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• Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados históricos, 
levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações.  

• Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica.  
• Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável, 

compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. 

10.3.2 Processos para estimular o pensamento histórico 

Os processos de identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise de um objeto estimulam o pensamento. Seguem 
algumas considerações: 

• Identificação: De que material é feito o objeto em questão? Como é produzido? Para que serve? Quem o consome? Seu 
significado se alterou no tempo e no espaço? Como cada indivíduo descreve o mesmo objeto? Os procedimentos de análise 
utilizados são sempre semelhantes ou não? Por quê? Essa perguntas auxiliam a identificação do fato histórico. 

• Comparação: em história faz ver melhor o Outro. 
• Contextualização: é uma tarefa imprescindível para o conhecimento histórico. 
• Interpretação: de um texto, de um objeto, de uma obra literária, artística ou de um mito – é fundamental na formação do 

pensamento crítico. 
• Análise: é uma habilidade bastante complexa porque pressupõe problematizar a própria escrita da história e considerar que, 

apesar do esforço de organização e de busca de sentido, trata-se de uma atividade em que algo sempre escapa. 

10.3.3 Unidades temáticas 

Em História, as unidades temáticas são definidas de forma diferente para cada ano, conforme pode-se verificar no bloco 2 – dos referenciais 
à prática. 
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10.4 Bloco 2 – dos referenciais à prática 
Os referenciais à prática da História compreendem, por unidade temática, organizados por ano do 1º ao 9º anos, as habilidades, aspectos 
da realidade vivida pelos estudantes e referenciais teóricos para proporcionar aos estudantes uma nova compreensão da realidade. 

10.4.1 Plano curricular do 1º ANO 

UN
ID
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TE

MÁ
TI

CA
S 

Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 
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(EF01HI01) Identificar aspectos do 
seu crescimento por meio do registro 
das lembranças particulares ou de 
lembranças dos membros de sua 
família e/ou de sua comunidade. 

Os alunos de Quatro Barras têm:  
• Acesso as fotos e redes sociais; 
• Carência de reconhecer a própria história, devido à falta de tempo 

das famílias; 
• Não se identificaram como seres sociais, agindo de forma egoísta 

e sem limites, desobedecendo professores, funcionários da escola 
e desrespeitam os colegas e algumas crianças até a própria família.  

• Reconhecem os diferentes ambientes, porém demonstram 
resistência a determinadas regras, como ficar em silencio em 
determinados momentos em sala de aula, organização de filas 
como entrada, recreio e saída, organização pessoal com os 

Literaturas:  
• A família de Marcelo – Ruth 

Rocha; 
• O livro da família- Todd Par  
• Um amor de família- Ziraldo; 
• Cada um com seu jeito, cada 

jeito é de um – Lucimar Dias; 
• Coletânea sobre valores; 
• Entre outros;  

Filmes: 
• O bom dinossauro  
• Up- Altas Aventuras; 

(EF01HI02) Identificar a relação entre 
as suas histórias e as histórias de sua 
família e de sua comunidade. 
(EF01HI03) Descrever e distinguir os 
seus papéis e responsabilidades 
relacionados à família, à escola e à 
comunidade. 
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(EF01HI04) Identificar as diferenças 
entre os variados ambientes em que 
vive (doméstico, escolar e da 
comunidade), reconhecendo as 
especificidades dos hábitos e das 
regras que os regem. 

próprios materiais escolares, resistência em guardar os brinquedos 
durante as aulas. 

• Os croods; 
• A família do futuro 
• Divertidamente; 
• Big pai e Big Filho 
• Entre outros. 
• Trazer um morador mais antigo 

do bairro para falar de como 
era antes; 

• LD- Buriti Mais; 
 Fotos:  
 Antigas de suas famílias; 
 Músicas:  
 Família (Titans) 
 A grande Família (Dudu Nobre) 
 Família Original (três palavrinhas) 
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(EF01HI05) Identificar semelhanças e 
diferenças entre jogos e brincadeiras 
atuais e de outras épocas e lugares. 

• Identificam e brincam as brincadeiras antigas como roda, pular 
elástico, queimada, pega-pega, jogar pelada, bafo com cartinhas, 
porém não sabem os diferentes lugares e épocas que foram 
criadas; 

•  Atualmente brincam muito com jogos interativos, eletrônicos, 
spinner, massinha de areia cinética, slime e entre outros. Muitos 
assistem televisão e netflix. 

• Parcialmente conhecem a história de sua família da escola e dos 
sujeitos envolvidos; 

• Identificam e sofrem devido as mudanças das estruturas familiares; 
• Reconhecem e aguardam pelas datas comemorativas como 

páscoa, dia das crianças, natal e outros; 
 
 

• Literaturas: 
• Sitio do Pica Pau Amarelo; 
• Filmes: 
• Toy Story 1 
• Flicts (Ziraldo) 
• Entre outros filmes. 
• LD- Buriti Mais; 

 
Vídeo: 

 
• Palavra Cantada Meu lugar; 
 

 Poema: 

(EF01HI06) Conhecer as histórias da 
família e da escola e identificar o papel 
desempenhado por diferentes sujeitos 
em diferentes espaços. 

(EF01HI07) Identificar mudanças e 
permanências nas formas de 
organização familiar. 
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(EF01HI08) Reconhecer o significado 
das comemorações e festas 
escolares, diferenciando-as das datas 
festivas comemoradas no âmbito 
familiar ou da comunidade 

 
 

 
 Oração da família (padre Zezinho); 
 
Data Comemorativa: 
 

• Dia da família na escola 
 

 

10.4.2 Plano curricular do 2º ANO 
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Habilidades 

Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 
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(EF02HI01) Reconhecer espaços de 
sociabilidade e identificar os motivos 
que aproximam e separam as 
pessoas em diferentes grupos sociais 
ou de parentesco. 

• Reconhecem os espaços, porém não identificam totalmente os 
motivos que os separam ou aproximam ele do grupo; 

• Identificam e descrevem os diferentes papeis sociais exemplo: 
o trabalho da mãe, do pai, da professora entre outros, porém 
alguns não reconhecem a sua importância e finalidade; 

• Relatam suas memórias tanto as alegres como as situações 
tristes  (festas de aniversários, passeios, falecimentos e 
tragédias.)  

• Parcialmente reconhecem as fontes históricas e seus 
documentos pessoais, geralmente a família não permite que 
as crianças manuseiem por insegurança de extravio ou 
danificação e por não ser cultural.  

 
 

Filmes: 
• Zootopia  
• Ratatouille 
• Bee Movie 
• Vida de Inseto 
• Fomiguinha Z 
• Entre outros; 

 
Literaturas: 

• A rua é livre – Kurusa. Editora Kallis 
• Tem de tudo nesta rua- Marcelo Xavier 
• A cidade e o trabalho do meu pai- 

Rosaly Braga Chianca e Leonardo 
Chianca 

(EF02HI02) Identificar e descrever 
práticas e papéis sociais que as 
pessoas exercem em diferentes 
comunidades. 

(EF02HI03) Selecionar situações 
cotidianas que remetam à percepção 
de mudança, pertencimento e 
memória. 



PLANO CURRICULAR 
 

 

Leila Busnardo 
Secretária Municipal de Educação 

297 

(EF02HI04) Selecionar e 
compreender o significado de objetos 
e documentos pessoais como fontes 
de memórias e histórias nos âmbitos 
pessoal, familiar, escolar e 
comunitário. 

 
 
• Não compreendem o significado dos objetos e documentos 

pessoais, devido à falta de interação da família e a criança; 
•  
• Identificam e organizam parcialmente os fatos cronológicos, 

pois ainda é complexo para eles.  
 

• De Hora em Hora- Ruth Rocha 
• Entre outros; 

 
Música: 
 

• Tumba laca tumba – Xuxa 
• O pintor de Jundiaí 
• Entre outras; 

 
Poesia: 

• O relógio – Vinicius de Moraes  
• O tempo- Olavo Bilac 
• Trava-língua: O tempo- Domínio público  
• Entre outros; 

 
Vídeo:  
  

• Turma do seu Lobato- Tem hora pra 
tudo 

• Que dia é hoje Eu amo aprender 
• As profissões em Português 

(EF02HI05) Selecionar objetos e 
documentos pessoais e de grupos 
próximos ao seu convívio e 
compreender sua função, seu uso e 
seu significado. 
(EF02HI06) Identificar e organizar, 
temporalmente, fatos da vida 
cotidiana, usando noções 
relacionadas ao tempo (antes, 
durante, ao mesmo tempo e depois). 

(EF02HI07) Identificar e utilizar 
diferentes marcadores do tempo 
presentes na comunidade, como 
relógio e calendário. 
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 (EF02HI08) Compilar histórias da 
família e/ou da comunidade 
registradas em diferentes fontes. 

• Utilizam mais o calendário, pois desde dos cmeis as crianças 
interagem com o mesmo na rotina diária, já o relógio é abstrato 
não interagindo muito, tendo como referência a rotina 
exemplos: hora do recreio, antes e depois do recreio, hora da 
saída da escola; 

• Não compilam, pois, eles relatam o que foi mais marcante na 
vida deles, não tendo a noção do todo.  

 

Referencial a definir. 

(EF02HI09) Identificar objetos e 
documentos pessoais que remetam à 
própria experiência no âmbito da 
família e/ou da comunidade, 
discutindo as razões pelas quais 
alguns objetos são preservados e 
outros são descartados. 
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(EF02HI10) Identificar diferentes 
formas de trabalho existentes na 
comunidade em que vive, seus 
significados, suas especificidades e 
importância. 

• Ainda não compreenderam a importância de certos objetos e 
documentos como carteira de identidade, motorista e devido a 
isso não selecionam o que pode ser preservado ou 
descartado; 

• Ainda estão no processo de compreensão sobre os impactos 
dos trabalhos como por exemplo a indústria e a poluição, 
aumento do trânsito. 

• Trazer profissionais do bairro e da 
escola, para falar sobre a importância 
da sua profissão 

(EF02HI11) Identificar impactos no 
ambiente causados pelas diferentes 
formas de trabalho existentes na 
comunidade em que vive. 

 

10.4.3 Plano curricular do 3º ANO 
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Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 
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(EF03HI01) Identificar os grupos populacionais 
que formam a cidade, o município e a região, 
as relações estabelecidas entre eles e os 
eventos que marcam a formação da cidade, 
como fenômenos migratórios (vida rural/vida 
urbana), desmatamentos, estabelecimento de 
grandes empresas etc. 

Nota-se que os alunos do município de Quatro Barras: 
• Tem uma noção de grupos populacionais relacionando 

campo e cidade, e diferenciando os bairros. Por meio do 
aniversário do Município Quatro Barras eles tem uma 
noção de eventos que marcam a formação da cidade. A 
questão do desmatamento e dos estabelecimentos de 
empresas é algo vago para os alunos; 

• Os alunos não têm conhecimento sobre acontecimentos 
ocorridos ao longo do tempo na cidade, apenas do bairro 
como por exemplos no bairro Jardim Menino Deus 
antigamente era uma plantação de arroz, no bairro Itapira 

Livro: 
 

• Livro de Quatro Barras: A suíça 
Brasileira; 

• Caminhos Históricos da Serra; 
• História de Quatro Barras;  
• O rato do campo e o rato da 

cidade – Flavio de Souza 
• O mundo do meu amigo- Ana 

Cecilia Carvalho e Robinson D. 
dos Reis 

• Entre outros; 

(EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta 
de fontes de diferentes naturezas, e registrar 
acontecimentos ocorridos ao longo do tempo 
na cidade ou região em que vive 
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(EF03HI03) Identificar e comparar pontos de 
vista em relação a eventos significativos do 
local em que vive, aspectos relacionados a 
condições sociais e à presença de diferentes 
grupos sociais e culturais, com especial 
destaque para as culturas africanas, indígenas 
e de migrantes. 

muito conhecido como Cohab eles sabem que são casas 
do governo e que a partir daí surgiu o bairro; 

• Os alunos tem noção do que é a cultura afro e indígena, 
migrantes por meio de filmes e histórias contadas pela 
família, entendem que vivem em diferentes grupos 
sociais e que cada criança faz parte de uma família que 
possui diferentes posses, exemplos: uns tem carros, casa 
própria, outros moram com familiares ou de aluguel.  

• Eles conhecem os patrimônios históricos como pontos 
turísticos, porém não associam a sua história, exemplos 
a estrada da Graciosa, o Arco, o Homem de Pedra e entre 
outros. 
 

  

 
 
Vídeos: 
 

• Turma da Mônica: Na roça é 
diferente; Chico Bento no 
Shopping 

• Entre outros; 
 
Música: 

• Vida Boa- Vitor e Léo; 
• Romaria (Reneto Teixeira); 
• O Homem do Campo 

(Chitãozinho e Xororó) 
• Entre outros; 

(EF03HI04) Identificar os patrimônios históricos 
e culturais de sua cidade ou região e discutir as 
razões culturais, sociais e políticas para que 
assim sejam considerados. 
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(EF03HI05) Identificar os marcos históricos do 
lugar em que vive e compreender seus 
significados 

• Compreende parcialmente os marcos históricos por meio 
das histórias e rodas de conversas entre as famílias e até 
mesmo na escola; 

• Sabem nome da rua em que moram, mas não 
reconhecem a história do nome dessa rua, pois não foi 
trabalhado esses critérios que explicam a escolha desses 
nomes; 

• Conhecem as semelhanças e diferenças entre as 
comunidades comparando os bairros rurais e urbanos; 

• Identificam os modos de vida urbana e rural, exemplos 
sabem que Campininha faz parte da área rural que lá tem 
muitas chácaras, é frio devido à proximidade com a serra 
e que a área urbana é o centro de Quatro Barras por ter 
lojas, prefeitura e entre outros; 
 

 
 
Livros: 
 

• Livro de Quatro Barras: A suíça 
Brasileira; 

• Caminhos Históricos da Serra; 
• História de Quatro Barras;  
• Entre outras; 

 
 

(EF03HI06) Identificar os registros de memória 
na cidade (nomes de ruas, monumentos, 
edifícios etc.), discutindo os critérios que 
explicam a escolha desses nomes. 
(EF03HI07) Identificar semelhanças e 
diferenças existentes entre comunidades de 
sua cidade ou região, e descrever o papel dos 
diferentes grupos sociais que as formam. 

(EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade 
e no campo no presente, comparando-os com 
os do passado 
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(EF03HI09) Mapear os espaços públicos no 
lugar em que vive (ruas, praças, escolas, 
hospitais, prédios da Prefeitura e da Câmara de 
Vereadores etc.) e identificar suas funções. 

• Os alunos conhecem as funções dos diferentes espaços 
públicos nomeando-os e desenhando, exemplo: sabem 
que a Praça do Jardim Menino Deus tem vários projetos 
desenvolvidos como ballet, capoeira entre outros; 

• Os alunos de Quatro Barras têm noção de espaço 
doméstico o qual é a casa deles, os espaços públicos são 
praças, ruas, escolas e área de preservação ambiental 
são as matas, rios e cachoeiras. 

• Os alunos sabem e diferenciam os trabalhos realizados 
no campo como por exemplo as plantações e criação de 
animais, já na área urbana as pessoas trabalham em 
lojas, mercados e entre outros, reconhecendo algumas 
tecnologias como pagamento em cartão, máquina 
registro e equipamentos agrícolas; 

• Eles não compreenderam ainda noções de relações de 
trabalho e lazer com os outros tempos. 

 
Livros: 
 

• Artes e Ofícios – Roseana 
Murray 

• A cidade e o trabalho de meu pai- 
Rosaly Braga Chianca e 
Leonardo Chianca 

• A rua do Marcelo- Rocha 
Adalberto Cornavaca; 

• O bairro do Marcelo - Rocha 
Adalberto Cornavaca; 

• Entre outros; 
 
• História em Quadrinhos: 

 Chico Bento 
 

Filmes: 
Pedro Coelho 
 
Animação: 
A Ilha (curta metragem 
Brasileira) 

(EF03HI10) Identificar as diferenças entre o 
espaço doméstico, os espaços públicos e as 
áreas de conservação ambiental, 
compreendendo a importância dessa distinção. 
(EF03HI11) Identificar diferenças entre formas 
de trabalho realizadas na cidade e no campo, 
considerando também o uso da tecnologia 
nesses diferentes contextos 

(EF03HI12) Comparar as relações de trabalho 
e lazer do presente com as de outros tempos e 
espaços, analisando mudanças e 
permanências. 

 

10.4.4 Plano curricular do 4º ANO 

UN
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S 

Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às 
habilidades Referenciais 
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(EF04HI01) Reconhecer a história como 
resultado da ação do ser humano no 
tempo e no espaço, com base na 
identificação de mudanças e 
permanências ao longo do tempo. 

Os alunos do município de Quatro Barras reconhecem que: 
• A história é feita pela humanidade e mudam 

conforme o tempo e as necessidades, exemplo: as 
moradias elas mudaram devido à necessidade, foi 
se aprimorando; As ruas mudaram e entre outros; 

• Reconhecem as mudanças ao longo do tempo que 
antes as plantações e criações de animais eram 
somente para consumo próprio e trocas e agora as 
plantações são também matérias primas para as 
grandes indústrias. 

• Tem noção das transformações ocorridas no 
município de Quatro Barras, que antes era rural e 
agora em sua maioria é formada por áreas 
urbanas. 
  

Vídeos: 
 

• Brasil Escola: A evolução da agricultura e 
suas técnicas; 

• Entre outros. 
 
Livros: 
 
Os egípcios – Philip Ardagh 
O mundo do meu amigo- Ana Cecilia Carvalho e 
Robinson D. dos Reis 
O tempo é feito de muitos tempos- Murilo 
Cisalpino; 
Entre outros. 

(EF04HI02) Identificar mudanças e 
permanências ao longo do tempo, 
discutindo os sentidos dos grandes 
marcos da história da humanidade 
(nomadismo, desenvolvimento da 
agricultura e do pastoreio, criação da 
indústria etc.). 

(EF04HI03) Identificar as transformações 
ocorridas na cidade ao longo do tempo e 
discutir suas interferências nos modos de 
vida de seus habitantes, tomando como 
ponto de partida o presente. 
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(EF04HI04) Identificar as relações entre 
os indivíduos e a natureza e discutir o 
significado do nomadismo e da fixação 
das primeiras comunidades humanas. 

• Eles sabem que da natureza vem a alimentação, 
materiais para construção de moradias; Não 
adquiriram conhecimentos sobre nomadismo, 
porém relacionam os primeiros povos com os 
homens da caverna; 

• Os alunos de Quatro Barras sabem das 
intervenções na natureza, como construção de 
ruas, desvios de ruas; 

• Reconhecem os meios de transportes de 
antigamente e de hoje, exemplo o uso da carroça, 
carruagem, cavalo e que de hoje são os carros, 
motos e aviões, tem noção que se eles não 
acompanharem as evoluções ocorridas eles serão 
excluídos do modelo padrão que a sociedade 
exige; 

Vídeos: 
 
A aventuras do pequeno Colombo, direção de 
Rodrigo Gava, Brasil, 2016. 
 

• Histórias vividas dos pais e avós; 
 
Vídeos: 
 
Kika de onde vem a Televisão  
 
Poesia: 
 
O consumo e consumismo humano- Ivan 
Sousa 
Sou Imigrante – Moisés António 
Internet: 

(EF04HI05) Relacionar os processos de 
ocupação do campo a intervenções na 
natureza, avaliando os resultados dessas 
intervenções. 
(EF04HI06) Identificar as transformações 
ocorridas nos processos de 
deslocamento das pessoas e 
mercadorias, analisando as formas de 
adaptação ou marginalização. 
(EF04HI07) Identificar e descrever a 
importância dos caminhos terrestres, 
fluviais e marítimos para a dinâmica da 
vida comercial. 
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(EF04HI08) Identificar as transformações 
ocorridas nos meios de comunicação 
(cultura oral, imprensa, rádio, televisão, 
cinema, internet e demais tecnologias 
digitais de informação e comunicação) e 
discutir seus significados para os 
diferentes grupos ou estratos sociais. 

• Os alunos de Quatro Barras identificam a 
importância dos diferentes meios de transporte e 
seus caminhos como por exemplo para transportar 
alimentos, pessoas, animais e mercadorias em 
gerais; 

• Identificam as transformações dos meios de 
comunicação e suas utilidades, bem como 
importância para o contexto atual. Uma pessoa 
compra o celular de uma certa “marca” e a mesma 
está inserida em um determinado Status Social.  

Pesquisa sobre museus virtuais 
Entre outros referenciais. 
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(EF04HI09) Identificar as motivações dos 
processos migratórios em diferentes 
tempos e espaços e avaliar o papel 
desempenhado pela migração nas 
regiões de destino. 

• Eles têm uma noção de migração das pessoas que 
se mudam de outros lugares, porém próximos. 
Exemplo: pessoas que vem de Santa Catarina, 
São Paulo e de municípios vizinhos; 

• Não possuem ainda noções de fluxo populacional;  
 

 Livros: 
 

• Coleção Todo Brasil- Cristina Von 
• A menina que fez a América- Ilka 

Brunhilde Laurito, FTD, 2002; 
• Trazer reportagens sobre a temática 

migração e a atual realidade; 
 

• Convidar a Família para contribuir com 
seus depoimentos de migração; 

 
• Para onde vamos- Jairo Butrago, editora 

Pulo do Gato; 
• A chegada- Shauan Tan edições SM; 
• Migrar- Texto de José Manuel Mateo, 

editora Pallas; 
  
• Pesquisa no site do IBGE sobre o fluxo 

migratório; 
• Entre outros. 

 

(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos 
populacionais e suas contribuições para a 
formação da sociedade brasileira. 

(EF04HI11) Analisar, na sociedade em 
que vive, a existência ou não de 
mudanças associadas à migração 
(interna e internacional). 
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10.4.5 Plano curricular do 5º ANO 
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Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 
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(EF05HI01) Identificar os processos 
de formação das culturas e dos povos, 
relacionando-os com o espaço 
geográfico ocupado. 

Os alunos de Quatro Barras 
• Identificam os processos de formação das culturas e povos, 

exemplos: observa a vivencia indígena, africana e outros; 
• Conhecem os políticos da cidade de Quatro Barras, Estado e 

presidente da República, porém ainda não compreenderam a função 
de cada um minuciosamente; 

• Tem uma noção dos povos antigos, com base em filmes que já 
assistiram.  

• Associam a noção de cidadania como conceito e prática, respeitando 
seu próximo, e reconhecendo os direitos humanos; 

• Os alunos associam parcialmente o conceito de cidadania 
relacionado a conquista de direitos dos povos e sociedades, 
exemplo: a questão do voto, da democracia, da livre escolha; 

 

Livros: 
• Livro de Quatro Barras: A suíça 

Brasileira; 
• Caminhos Históricos da Serra; 
• História de Quatro Barras;  
• Cartilha da Justiça: Justiça se 

aprende na escola; 
• Pessoas que fizeram parte da 

história de Quatro Barras para 
contribuir com seu depoimento; 

 
Reportagens: Jornais locais; 
Televisão (Plug – reportagens sobre 
Quatro Barras); Rádio Comunitária: 
Graciosa Fm; Portal da Prefeitura na 
internet; 

(EF05HI02) Identificar os mecanismos 
de organização do poder político com 
vistas à compreensão da ideia de 
Estado e/ou de outras formas de 
ordenação social. 
(EF05HI03) Analisar o papel das 
culturas e das religiões na 
composição identitária dos povos 
antigos. 
(EF05HI04) Associar a noção de 
cidadania com os princípios de 
respeito à diversidade, à pluralidade e 
aos direitos humanos. 
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(EF05HI05) Associar o conceito de 
cidadania à conquista de direitos dos 
povos e das sociedades, 
compreendendo-o como conquista 
histórica 

 
Livros: Os direitos das Crianças de 
Ruth Rocha; ECA; 
 
Filmes: O candidato Honesto- Direção 
Roberto Santucci; 
 
Vídeos: Ética equipe 4; 
 
• Visitas ao fórum,  
• Câmara Municipal ao Gabinete do 

Prefeito; 
 
Contos e Fábulas:  
Assembléia dos Ratos; 
  
• Acesso ao acervo das fotos 

histórica de Quatro Barras 
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 (EF05HI06) Comparar o uso de 
diferentes linguagens e tecnologias no 
processo de comunicação e avaliar os 
significados sociais, políticos e 
culturais atribuídos a elas. 

• Os alunos de Quatro Barras sabem comparar o uso das diferentes 
linguagens sendo elas verbal (linguagem falada e escrita) Não verbal 
(visual, linguagens de sinais, placas de trânsito, expressão facial e 
corporal entre outros), conhecem e manipulam as tecnologias que 
estão ao alcance deles como celular, computador, tablete, 
videogame, televisão. Sabem avaliar os significados sociais, 
culturais e políticos; 

• Eles identificam partes dos marcos históricos como a Independência 
da Republica, Proclamação da República, Tiradentes, Consciência 
Negra, Emancipação do Município o qual os alunos participam todos 
os anos desses conteúdos, bem como do desfile cívico do município.  

• Convidar pessoas que fizeram 
parte da história de Quatro Barras 
como os Canteiros (trabalhadores 
das pedreiras) e os Poetas do 
município, exemplo: Antônio 
Borba Cordeiro (poeta). O escultor 
do município Jonas Lago. 

  

(EF05HI07) Identificar os processos 
de produção, hierarquização e difusão 
dos marcos de memória e discutir a 
presença e/ou a ausência de 
diferentes grupos que compõem a 
sociedade na nomeação desses 
marcos de memória. 
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(EF05HI08) Identificar formas de 
marcação da passagem do tempo em 
distintas sociedades, incluindo os 
povos indígenas originários e os 
povos africanos. 

• Atualmente os alunos do município de Quatro Barras identificam 
superficialmente as formas de marcação do tempo relacionando por 
exemplo as estações do ano, porém não relacionam as diferentes 
sociedades como povos indígenas e africanos; 

• Os alunos comparam os pontos de vista sobre os temas 
impactantes, trazem contextos de fora para dentro da sala de aula 
exemplos: eleições de 2018, baleia azul, trabalho infantil, fake News 
e entre outros.  

•  Os alunos reconhecem e analisam as mudanças dos patrimônios 
materiais de Quatro Barras exemplos a estrada da Graciosa, 
Caminho de Itupava, Morro do Anhangava, Portal da Graciosa. Os 
alunos identificam também os patrimônios Estaduais como as 
araucárias e o pinhão, nacional como o Cristo Redentor do Rio do 
Janeiro, Palácio dos três poderes em Brasília, Santuário da 
Aparecida e entre outros e Mundial como a Estátua da Liberdade, a 
Torre Eiffel, Cataratas do Iguaçu e entre outros. Os patrimônios 
imateriais que eles reconhecem geral: capoeira, festas juninas, artes 
marciais, em especial do município de Quatro Barras que é a 
Cantaria. 

(EF05HI09) Comparar pontos de vista 
sobre temas que impactam a vida 
cotidiana no tempo presente, por meio 
do acesso a diferentes fontes, 
incluindo orais. 

(EF05HI10) Inventariar os patrimônios 
materiais e imateriais da humanidade 
e analisar mudanças e permanências 
desses patrimônios ao longo do 
tempo. 

 

10.5 Bloco 3: planejamento da prática – plano de trabalho 
Campo 1: Identificação Institucional/componente curricular/ano... 
Campo 2: Competências56 a serem desenvolvidas 
 
Campo 3: Planejamento das Unidades Temáticas (o professor faz o planejamento por unidade temática, no entanto também pode integrar várias unidades) 
Unidade Temática: 

                                            
56 Competências: compreendem as capacidades (ser capaz de...) que os estudantes necessitam adquirir para conviver nos contextos contemporâneos como pessoas, cidadãos e 
profissionais. Na prática pedagógica, as competências são desenvolvidas a partir do exercício dos conteúdos da realidade integrados aos referenciais teóricos que são a fonte para 
exercitar a mente (habilidades) de forma reflexiva, tornando os estudantes capazes de...(resolver problemas sempre novos, agir com ética, atuar em equipe, inovar...). 
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Habilidades57 a serem 
desenvolvidas 

Realidade Problematizada58 Referenciais59 

   
   
   
Unidade Temática 
Habilidades a serem desenvolvidas Realidade Problematizada Referenciais 
   
   
   
Campo 4: Desenvolvimento das Habilidades e Competências 
Metodologia: o caminho para desenvolver as habilidades e competências em três momentos 
Momento 1: Como vou provocar o desejo, a motivação e o sentido dos estudantes, integrando, de forma problematizada, os fatos, situações e problemas por eles 
vividos? Que dificuldades/problemas vou abordar? Como vou desenvolver esse momento? 
Momento 2: Que referenciais vou utilizar para que os estudantes pensem sobre os problemas da sua realidade, os compreendam e aprendam a resolvê-los com 
fundamento? Como vou desenvolver esse momento? 
Momento 3: Que tipo de atividades vou propor para os estudantes demonstrarem que, utilizando os referenciais teóricos, sabem resolver problemas da sua realidade 
de forma fundamentada? Como vou desenvolver esse momento? 
Avaliação: defina como vai desenvolver o processo avaliativo para conhecer se as habilidades e competências almejadas foram satisfatoriamente desenvolvidas 
Lembre-se: assim como na metodologia, na avaliação você também apresenta problemas da realidade, pede para os estudantes resolver os problemas de forma 
fundamentada, utilizando os referenciais teóricos. Portanto: 
Defina em que a avaliação estará embasada (habilidades que serão avaliadas? Problemas? Referenciais?...) 
Defina como será a avaliação (que instrumentos vais usar....será contínua....acompanhamento...) 
Defina como vais registrar o acompanhamento da avaliação (portfólio...) 
Campo 5: Referenciais utilizados (BNCC, Autores, Obras...) 

                                            
57 Habilidades: são os exercícios mentais a serem desenvolvidos, identificados pelos verbos (perceber, interagir...) que objetivam tornar os estudantes capazes de...(competências). 
Para desenvolver as habilidades (verbos) o professor deve usar metodologia adequada, integrando a realidade vivida pelas crianças e os referenciais. 
58 Realidade problematizada: são atividades, fatos, situações, problemas, oportunidades, dificuldades de toda ordem percebidas nas famílias, sociedade, escola... em relação ao campo 
de experiências, significativos para as crianças, sendo capazes de provocar suas emoções, desejos e atender suas necessidades. Enfim é a vida fora da escola integrada na escola 
problematizada.  
59 Referenciais: compreendem os ensinamentos (conceitos, fórmulas, leis...) gerados por pensadores e agora são utilizados pelo professor para que os estudantes possam compreender 
a sua realidade e adquirir novo conhecimento. 
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11 PLANO CURRICULAR DE ENSINO RELIGIOSO 
“Devemos estar cada vez mais atentos aos fatos relacionados aos assuntos de interesse destes 
estudantes. Não podemos ignorar o que têm ibope nas mídias sociais e sim tentar inserir ou 
relacionar aos temas que desejamos abordar.” (Prof. Glauco Roberto Pereira Silva) 

11.1 Apresentação 
O Plano Curricular de Ensino Religioso, em consonância com os referenciais da BNCC, vem estruturado em três blocos: 

Bloco 1: Referenciais da BNCC 

• Princípios da BNCC para o Ensino Religioso; 
• Competências Específicas de Ensino Religioso para o Ensino Fundamental; 
• Objetivos do Ensino Religioso; 
• Unidades temáticas. 

Bloco 2: Dos referenciais à prática 

• Unidades Temáticas; 
• Habilidades a serem desenvolvidas em cada unidade temática; 
• Fatos, situações, problemas da realidade local e regional dos estudantes em cada unidade temática; 
• Referenciais teóricos para construir a compreensão e solução dos problemas vividos pelos estudantes. 

Bloco 3: Planejamento da prática – plano de trabalho, estando assim estruturado: 

• Identificação institucional; 
• Competências a serem desenvolvidas; 
• Planejamento das Unidades Temáticas; 
• Desenvolvimento das habilidades e competências; 
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• Referenciais utilizados. 

11.2 Bloco 1: referenciais da BNCC 
11.2.1 Princípios para o ensino religioso 

Para compreender melhor os referenciais da BNCC para o Ensino Religioso, trazemos os princípios mais relevantes: 

• O conhecimento religioso, objeto da área de Ensino Religioso, é produzido no âmbito das diferentes áreas do conhecimento 
científico das Ciências Humanas e Sociais, notadamente da(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões). 

• Cabe ao Ensino Religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir de pressupostos éticos e científicos, sem privilégio de 
nenhuma crença ou convicção. 

• No Ensino Fundamental, o Ensino Religioso adota a pesquisa e o diálogo como princípios mediadores e articuladores dos 
processos de observação, identificação, análise, apropriação e ressignificação de saberes, visando o desenvolvimento de 
competências específicas. Dessa maneira, busca problematizar representações sociais preconceituosas sobre o outro, com 
o intuito de combater a intolerância, a discriminação e a exclusão. 

• A interculturalidade e a ética da alteridade constituem fundamentos teóricos e pedagógicos do Ensino Religioso, porque 
favorecem o reconhecimento e respeito às histórias, memórias, crenças, convicções e valores de diferentes culturas, tradições 
religiosas e filosofias de vida. 

• O Ensino Religioso busca construir, por meio do estudo dos conhecimentos religiosos e das filosofias de vida, atitudes de 
reconhecimento e respeito às alteridades. Trata-se de um espaço de aprendizagens, experiências pedagógicas, intercâmbios 
e diálogos permanentes, que visam o acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não, na perspectiva da 
interculturalidade, direitos humanos e cultura da paz. Tais finalidades se articulam aos elementos da formação integral dos 
estudantes, na medida em que fomentam a aprendizagem da convivência democrática e cidadã, princípio básico à vida em 
sociedade. 

• O respeito à vida e à dignidade humana, o tratamento igualitário das pessoas, a liberdade de consciência, crença e 
convicções, e os direitos individuais e coletivos. 
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11.2.2 Competências específicas de ensino religioso para o ensino fundamental  

1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos 
científicos, filosóficos, estéticos e éticos.  

2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes tempos, 
espaços e territórios.  

3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da vida.  

4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.  

5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia 
e do meio ambiente.  

6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de 
modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz. 

11.2.3 Objetivos do ensino religioso 

Considerando os marcos normativos e, em conformidade com as competências gerais estabelecidas no âmbito da BNCC, o Ensino 
Religioso deve atender os seguintes objetivos:  

• Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos, a partir das manifestações religiosas 
percebidas na realidade dos educandos;  

• Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, no constante propósito de promoção dos 
direitos humanos; 

• Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre perspectivas religiosas e seculares de vida, 
exercitando o respeito à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, de acordo com a Constituição Federal;  

• Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e da 
cidadania. 
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11.2.4 IV - Unidades temáticas 

O Ensino Religioso centra-se em três grupos de unidades temáticas: 

• Identidades e alteridades, a ser abordada ao longo de todo o Ensino Fundamental, especialmente nos anos iniciais. Nessa 
unidade pretende-se que os estudantes reconheçam, valorizem e acolham o caráter singular e diverso do ser humano, por 
meio da identificação e do respeito às semelhanças e diferenças entre o eu (subjetividade) e os outros (alteridades), da 
compreensão dos símbolos e significados e da relação entre imanência e transcendência. 

• Manifestações religiosas, em que se pretende proporcionar o conhecimento, a valorização e o respeito às distintas 
experiências e manifestações religiosas, e a compreensão das relações estabelecidas entre as lideranças e denominações 
religiosas e as distintas esferas sociais. 

• Crenças religiosas e filosofias de vida, são tratados aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos 
e filosofias de vida, particularmente sobre mitos, ideia(s) de divindade(s), crenças e doutrinas religiosas, tradições orais e 
escritas, ideias de imortalidade, princípios e valores éticos. 

11.3 Bloco 2 – dos referenciais à prática 
Os referenciais à prática do Ensino Religioso compreendem, por unidade temática, organizados por ano do 1º ao 9º anos, as habilidades, 
aspectos da realidade vivida pelos estudantes e referenciais teóricos para proporcionar aos estudantes uma nova compreensão da 
realidade. 

11.3.1 Plano curricular do 1º ANO 

UN
ID

AD
ES

 
TE

MÁ
TI

CA
S 

Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 
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ID
EN
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DE
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AL

TE
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S 
(EF01ER01) Identificar e acolher as 
semelhanças e diferenças entre o eu, 
o outro e o nós. 

Há muita diversidade de manifestações religiosas em Quatro Barras o que 
permite observar e vivenciar entre outras: 
 
- Observar situações cotidiana/realidade dentro e fora de sala de aula: 
violência: física, verbal e psicológica, bullying, pichação, opressão exercida 
pela família e escola, preconceito...) 
 
- Notícias veiculadas em rádio, jornal do município, redes sociais que 
abordam determinadas condutas/valores negativos de pessoas e/ou local 
 
- A criança deve ser chamada pelo seu nome, sem reducionismo, “apelidos”, 
ou por características físicas ou regionais (Exemplo: Bordiano, índio, do 
mato... Conforme a fala - dialeto que as crianças estão acostumadas a se 
referirem/indicarem as outras), 
 
- Fala das crianças (dialeto) 
 
- Relacionamento professor e educandos: afetivo, respeito e profissionalismo 
(apelidar, fazer chacota, expor o aluno, referir-se por meio de palavras e 
atitudes grosseiras) 
 
- Relacionamento funcionários e educandos: afetivo, respeito e 
profissionalismo (ex: utilização do banheiro, cascas dos alimentos, atividades 
que a professora realizou em sala); 
 
- Utilização de palavras de baixo calão: aluno com aluno, aluno e professor, 
professor e funcionários, aluno e funcionário (fofoca, constranger por meio de 
brincadeiras ou “indiretas” ...) 

- Jornal impresso, Jornal on-line; Rádio 
 
- Dicionário; 
 
- Fábulas: Saci Pererê, O Leão e o 
Ratinho, A cigarra e a Formiga; 
 
- Coleção Valores Humanos – Adélia 
Maria Woellner e Heliana Grudzien; 
 
- Filme e/ou livro 
* Kiriku e a Feiticeira; 
* Kiriku  
* Irmão Urso 
* O Rei Leão 

(EF01ER02) Reconhecer que o seu 
nome e o das demais pessoas os 
identificam e os diferenciam. 

(EF01ER03) Reconhecer e respeitar 
as características físicas e subjetivas 
de cada um. 

(EF01ER04) Valorizar a diversidade 
de formas de vida. 

MA
NI

FE
ST

AÇ
ÕE

S 
RE

LIG
IO

SA
 (EF01ER05) Identificar e acolher 

sentimentos, lembranças, memórias e 
saberes de cada um. 

Há muita diversidade de manifestações em Quatro Barras o que permite 
observar e vivenciar e conhecer outras formas de expressões, sendo elas 
religiosas ou não: 

- Atlas de Quatro Barras 
 
- Livro dos 50 anos de Quatro Barras 
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(EF01ER06) Identificar as diferentes 
formas pelas quais as pessoas 
manifestam sentimentos, ideias, 
memórias, gostos e crenças em 
diferentes espaços. 

 
- Festas da comunidade/escola/família 
 
- Eventos: culturais, religiosos e comemorativos (aniversário, batizado, Missa 
no Anhangava, Desfile Municipal, cavalgada, respeito a diversidade religiosa. 
Ex: Adventista do 7º dia que não pode realizar atividades voltadas a questão 
pessoal, somente ações solidarias para o outro ...) 
 
- Relatos dos familiares referente aos diversos assuntos trazidos pelos 
educandos (Ex: história que o avô contou sobre o fantasma de determinada 
região, histórias das pedreiras, da explosão da “Britanite”, da casa de pedra, 
do Pinheiro de D. Pedro, Capela do Anjo da Guarda...)  

 
- Livro das famílias quatrobarrense – 
Sebastião Ferrarini 
 
- Certidão de Nascimento; 
 
- Passaporte; 
 
- Carteirinha de Vacinação; 
 
- Documento de Identidade; 
 
- História da Escola: Patrono, a escolha do 
nome da escola... 
 
- Pesquisa do significado do nome; 
 
- Literatura Infantil – Títulos que abordam 
a Temática. 

 

11.3.2 Plano curricular do 2º ANO 

UN
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MÁ
TI
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S 

Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 

ID
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DE
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AL

TE
RI

DA
DE

S (EF02ER01) Reconhecer os diferentes 
espaços de convivência. 

Há muita diversidade de manifestações religiosas em Quatro 
Barras o que permite observar e vivenciar entre outras: 
 
- Locais que os educandos frequentam (igreja, Posto de saúde, 
escola, casa, praça, parques, shopping, cinema, biblioteca, 

- Pesquisa na rede mundial 
 
- Pesquisa e entrevista com os familiares; 
 
- Coleção: Mundinho 

(EF02ER02) Identificar costumes, crenças 
e formas diversas de viver em variados 
ambientes de convivência 
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(EF02ER03) Identificar as diferentes 
formas de registro das memórias pessoais, 
familiares e escolares (fotos, músicas, 
narrativas, álbuns...). 

casa da cultura, Câmara de Vereadores, Prefeitura, pontos 
turísticos...); 
 
- Festejos e comemorações da rua /bairro/cidade; 
 
- Escola Cristã de Férias; 
 
- Festa do Município; 
 
- Desbravadores / Escoteiros; 
 
- Foto do patrono da escola, Hino de Quatro Barras, Bandeira 
e seu significado, Brasão, Logo da Prefeitura... 
 
- Placas de trânsito, símbolos das placas turísticas e religiosas 
do município; 
 
- Eventos religiosos (Retiros espirituais, batismo, Festas... de 
acordo com a realidade da sua turma); 
 
- Preconceitos entre as religiões dos educandos e profissionais 
da escola (Sabe a fulana? aquela macumbeira; a língua é 
maior que a saia. Depois diz que é evangélica; Vai na igreja 
todo o santo dia para cuidar da vida dos outros, ...) 

 
- Vários tipos de Família (Caixa de livros 
do FNDE); 
 
- Revistas Religiosas, 
 
- Folderes; 
 
- Literaturas disponíveis na instituição; 
 
- Solicitação aos educados que tragam 
literaturas que costumam ler na prática 
religiosa 

(EF02ER04) Identificar os símbolos 
presentes nos variados espaços de 
convivência. 

(EF02ER05) Identificar, distinguir e 
respeitar símbolos religiosos de distintas 
manifestações, tradições e instituições 
religiosas. 

MA
NI

FE
ST

AÇ
ÕE

S 
RE

LIG
IO

SA
S (EF02ER06) Exemplificar alimentos 

considerados sagrados por diferentes 
culturas, tradições e expressões religiosas. 

Há muita diversidade de manifestações em Quatro Barras o 
que permite observar e vivenciar e conhecer outras formas de 
expressões, sendo elas religiosas ou não: 
 
- Costumes alimentares de acordo com a crença da 
família/religião (Ex: Budismo, Adventista, Católico, 
Candomblé...); 
 
- Oração / Prece realizada na escola (entrada, hora do 
lanche...) 
 

- Alimentação Escolar; 
 
- Pesquisas na Rede Mundial; 
 
- Revistas; 
 
- Jornais; 
 
- Literaturas disponíveis na instituição; 

(EF02ER07) Identificar significados 
atribuídos a alimentos em diferentes 
manifestações e tradições religiosas. 
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11.3.3 Plano curricular do 3º ANO 
UN

ID
AD

ES
 

TE
MÁ

TI
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S 

Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 
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S  
(EF03ER01) Identificar e respeitar os 
diferentes espaços e territórios religiosos 
de diferentes tradições e movimentos 
religiosos 
 

Há muita diversidade de manifestações religiosas em Quatro Barras 
o que permite observar e vivenciar entre outras: 
 
- Os educandos relatam sobre as características dos ambientes 
religiosos que costumam frequentar; 
 
- Histórias/ atividades que realizaram na sua comunidade religiosa  
 
- Relato sobre a forma da oração/reza/cânticos/celebrações 
realizados no ambiente religioso 

- Pesquisa na rede mundial 
 
- Caixa de livros do FNDE 
 
- Revistas Religiosas 
 
- Solicitação aos educados que tragam 
literaturas que costumam ler na prática 
religiosa 
 

(EF03ER02) Caracterizar os espaços e 
territórios religiosos como locais de 
realização das práticas celebrativas. 

MA
NI

FE
ST

ÇA
ÕE

S 
RE

LIG
IO

SA
S 

(EF03ER03) Identificar e respeitar 
práticas celebrativas (cerimônias, 
orações, festividades, peregrinações, 
entre outras) de diferentes tradições 
religiosas. 

Há muita diversidade de manifestações em Quatro Barras o que 
permite observar e vivenciar e conhecer outras formas de 
expressões, sendo elas religiosas ou não: 
 
- Comemoração do Corpus Christi; 
 
- Feriados Religiosos; 
 
- Dia das Crianças (Feriado religioso – Nossa Senhora Aparecida) 

- Pesquisa na rede mundial 
 
- A diversidade Cultural como prática na 
educação – Fátima e Silva de Freitas – Ed. 
Intersaberes 
 
- Culturas Africanas e Afro-brasileira em 
sala de Aula – Renata Felinto – Ed. Fino 
traço; 

(EF03ER04) Caracterizar as práticas 
celebrativas como parte integrante do 
conjunto das manifestações religiosas de 
diferentes culturas e sociedades. 
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(EF03ER05) Reconhecer as 
indumentárias (roupas, acessórios, 
símbolos, pinturas corporais) utilizadas 
em diferentes manifestações e tradições 
religiosas. 

 
- Feriados religiosos municipais (São Sebastião); 
 
- Marcha para Jesus; 
 
- Quebrando o silêncio (manifestação na rua que envolve os 
desbravadores); 
 
- Pasteladas; 
- Trajes utilizados no ambiente religioso (véu, saia, bata, túnica, 
estola, batina, terno, jaleco...) 

 
Fundamentos socioculturais da educação 
- Alessandro de Melo – Ed. Intersaberes; 
 
- Educação e Diversidade: Justiça social, 
inclusão e direitos humanos – CONAE 
PARANÁ: Reflexões e provocações. Ed. 
Appris (EF03ER06) Caracterizar as 

indumentárias como elementos 
integrantes das identidades religiosas. 

 

11.3.4 Plano curricular do 4º ANO 

UN
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S 

Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 

MA
NI

FE
ST

ÃO
ES

 R
EL

IG
IO

SA
S 

(EF04ER01) Identificar ritos presentes 
no cotidiano pessoal, familiar, escolar e 
comunitário. 

Há muita diversidade de manifestações religiosas em Quatro Barras 
o que permite observar e vivenciar entre outras, bem como formas 
de expressões, sendo elas religiosas ou não: 
 
- Relato dos educandos sobre os ritos religiosos ou outros ritos que 
praticam (novena, terço, por do sol, encontro fora do encontro, 
retiros, visitas aos doentes, campanhas de alimentos e roupas, 
relacionamento familiar, social...); 
 
- Características das manifestações religiosas ou não praticadas 
pelo educando; 
 

Filmes: Malévola (Druidas), Percy Jacson 
e o Mar de Monstros (mitologia Grega), 
Herry Potter (Magia); Os vingadores 
(mitologia Nórdica), Fúria de Titãs, 
Moana, A volta do todo Poderoso, Os 
Xulingos, Lilo e Stitch, Em busca da Arca 
Perdida, Príncipe do Egito ...) 

 

(EF04ER02) Identificar ritos e suas 
funções em diferentes manifestações e 
tradições religiosas. 

(EF04ER03) Caracterizar ritos de 
iniciação e de passagem em diversos 
grupos religiosos (nascimento, 
casamento e morte). 
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(EF04ER04) Identificar as diversas 
formas de expressão da espiritualidade 
(orações, cultos, gestos, cantos, dança, 
meditação) nas diferentes tradições 
religiosas. 

- Ritos de iniciação (Batismo, Crisma, 1ª Comunhão, casamento, 
morte, passagem ou iniciação, magia, tabu, sacrifício, ...) 
 
- Preconceito Religioso (ex.: zombar de outra religião, Comparações 
entre religiosos e não-religiosos, satirizar a crença do outro; 
 
- Manifestações nos espaços religiosos ou não-religiosos (cânticos, 
danças, oferendas, preces, amuletos...); 
 
- Expressões artísticas: Carnaval (máscara, pintura, fantasia, dança, 
contexto histórico comparando o antes e o de hoje), Corpus Christi 
(tapetes de Corpus Christi – representações de cenas bíblicas; 
Representações teatrais, releitura de obra de artes – Pantomina; 
Histórias em Quadrinhos de super-heróis, teatro, Papai Noel, Natal, 
Páscoa, Egito Antigo, Grécia, Roma, Incas, Astecas...) 
 

Literatura: Você é especial (Max Lucado), 
Poesia, Odisseia e Ilíada, Alcorão, Bíblia, 
Torá, Talmud...)  

 

(EF04ER05) Identificar representações 
religiosas em diferentes expressões 
artísticas (pinturas, arquitetura, 
esculturas, ícones, símbolos, imagens), 
reconhecendo-as como parte da 
identidade de diferentes culturas e 
tradições religiosas. 

CR
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S 
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E 
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DA
 

(EF04ER06) Identificar nomes, 
significados e representações de 
divindades nos contextos familiar e 
comunitário. 

Há muita diversidade de manifestações, expressões e formas de 
viver e conviver em Quatro Barras o que permite observar e vivenciar 
e conhecer o local que vivemos: 
 
- Relatos sobre filmes que assistiram ou fizeram leitura de alguma 
literatura, contextualizando com a realidade (filme de super-heróis, 
nome de animais dados, relatos do cotidiano familiar e social, 
significado do seu nome...); 
 
- Participações vividas nos espaços religiosos ou não (Eucaristia, 
Santa Ceia, Lava pés, oferendas, entoação de mantras...) 
 

- Artigos – GPER / Scielo; 
- Religião – O papel que as crenças 
religiosas desempenham na vida social – 
UOL – Educação 
- Biografia: Buda, Nelson Mandela... 
- Artigo: Religião: Conjunto de crenças e 
práticas sociais – Brasil Escola. (EF04ER07) Reconhecer e respeitar as 

ideias de divindades de diferentes 
manifestações e tradições religiosas. 
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11.3.5 Plano curricular do 5º ANO 
UN
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MÁ
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CA

S 

Habilidades 

 
 
Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades 

 
 
Referenciais 
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(EF05ER01) Identificar e respeitar 
acontecimentos sagrados de diferentes 
culturas e tradições religiosas como 
recurso para preservar a memória. 

Há muita diversidade de manifestações em Quatro Barras o que permite 
observar e vivenciar e conhecer outras formas de expressões, sendo elas 
religiosas ou não: 
 
- Festejos/Manifestações religiosos (Cantata, Festa de São Pedro, Festa de 
São Sebastião, Festa de São João, Festa do Trabalhador, Dia do Município, 
dentre outras manifestas de cada localidade...); 
 
- Folclore Nacional e Regional (Gralha Azul, Véu da Noiva, Loira do 
banheiro, o homem que vira Lobisomem...); 
 
- Criação do Mundo (divino ou físico?), Criação do homem (evolução ou 
divino?), Espíritos? Santos? Divindades da Natureza?  
 
- Histórias contadas por avós, bisavós e demais familiares (Burrico, Cavalo 
que “troca” orelha porque tem um espirito maligno por perto, História do 
Boitatá, A noiva do Pinheiro...); 
 
- A partir dos relatos trazidos pelos educandos, refletir sobre as crenças, as 
culturas correlacionando com o contexto atual (Culto a lua, a Lenda 
Mandioca, as marés, o vento sul, redemoinhos de terra, ...) 
 
- Relato do educando quando diz: Meu vô falou que..., O Pastor disse que... 
O Padre falou que...) 

Literatura: Mil e uma noites; Fábulas de 
Esopo; Livros de Quatro Barras com os 
contos regionais; Lendas e histórias 
populares; Viagem pelo Brasil: 52 história 
- Silvana Salerno);  
- História e Cultura africana e indígena nas 
escolas; 
- Ensino de cultura e história afro e 
indígena ainda enfrenta obstáculos no 
Brasil - Revista Educação,  
- Jogos infantis Africanos e Afro- 
Brasileiros 
 
 

(EF05ER02) Identificar mitos de criação 
em diferentes culturas e tradições 
religiosas. 
(EF05ER03) Reconhecer funções e 
mensagens religiosas contidas nos mitos 
de criação (concepções de mundo, 
natureza, ser humano, divindades, vida e 
morte). 
(EF05ER04) Reconhecer a importância 
da tradição oral para preservar memórias 
e acontecimentos religiosos. 
(EF05ER05) Identificar elementos da 
tradição oral nas culturas e religiosidades 
indígenas, afro-brasileiras, ciganas, entre 
outras. 
(EF05ER06) Identificar o papel dos sábios 
e anciãos na comunicação e preservação 
da tradição oral. 
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(EF05ER07) Reconhecer, em textos 
orais, ensinamentos relacionados a 
modos de ser e viver. 

A partir dos relatos dos educados, contextualizar os ensinamentos contidos 
nas histórias (moral da história, aprendizado a partir do relato - o que 
mudou? O que permaneceu? Valorização da fala do educando 

 

11.4 Bloco 3: planejamento da prática – plano de trabalho 
Campo 1: Identificação Institucional/componente curricular/ano... 
Campo 2: Competências60 a serem desenvolvidas 
 
Campo 3: Planejamento das Unidades Temáticas (o professor faz o planejamento por unidade temática, no entanto também pode integrar várias unidades) 
Unidade Temática: 
Habilidades61 a serem 
desenvolvidas 

Realidade Problematizada62 Referenciais63 

   
   
   
Unidade Temática 
Habilidades a serem desenvolvidas Realidade Problematizada Referenciais 
   
   
   
Campo 4: Desenvolvimento das Habilidades e Competências 
Metodologia: o caminho para desenvolver as habilidades e competências em três momentos 

                                            
60 Competências: compreendem as capacidades (ser capaz de...) que os estudantes necessitam adquirir para conviver nos contextos contemporâneos como pessoas, cidadãos e 
profissionais. Na prática pedagógica, as competências são desenvolvidas a partir do exercício dos conteúdos da realidade integrados aos referenciais teóricos que são a fonte para 
exercitar a mente (habilidades) de forma reflexiva, tornando os estudantes capazes de...(resolver problemas sempre novos, agir com ética, atuar em equipe, inovar...). 
61 Habilidades: são os exercícios mentais a serem desenvolvidos, identificados pelos verbos (perceber, interagir...) que objetivam tornar os estudantes capazes de...(competências). 
Para desenvolver as habilidades (verbos) o professor deve usar metodologia adequada, integrando a realidade vivida pelas crianças e os referenciais. 
62 Realidade problematizada: são atividades, fatos, situações, problemas, oportunidades, dificuldades de toda ordem percebidas nas famílias, sociedade, escola... em relação ao campo 
de experiências, significativos para as crianças, sendo capazes de provocar suas emoções, desejos e atender suas necessidades. Enfim é a vida fora da escola integrada na escola 
problematizada.  
63 Referenciais: compreendem os ensinamentos (conceitos, fórmulas, leis...) gerados por pensadores e agora são utilizados pelo professor para que os estudantes possam compreender 
a sua realidade e adquirir novo conhecimento. 
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Momento 1: Como vou provocar o desejo, a motivação e o sentido dos estudantes, integrando, de forma problematizada, os fatos, situações e problemas por eles 
vividos? Que dificuldades/problemas vou abordar? Como vou desenvolver esse momento? 
Momento 2: Que referenciais vou utilizar para que os estudantes pensem sobre os problemas da sua realidade, os compreendam e aprendam a resolvê-los com 
fundamento? Como vou desenvolver esse momento? 
Momento 3: Que tipo de atividades vou propor para os estudantes demonstrarem que, utilizando os referenciais teóricos, sabem resolver problemas da sua realidade 
de forma fundamentada? Como vou desenvolver esse momento? 
Avaliação: defina como vai desenvolver o processo avaliativo para conhecer se as habilidades e competências almejadas foram satisfatoriamente desenvolvidas 
Lembre-se: assim como na metodologia, na avaliação você também apresenta problemas da realidade, pede para os estudantes resolver os problemas de forma 
fundamentada, utilizando os referenciais teóricos. Portanto: 
Defina em que a avaliação estará embasada (habilidades que serão avaliadas? Problemas? Referenciais?...) 
Defina como será a avaliação (que instrumentos vais usar....será contínua....acompanhamento...) 
Defina como vais registrar o acompanhamento da avaliação (portfólio...) 
Campo 5: Referenciais utilizados (BNCC, Autores, Obras...) 
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12 PLANO CURRICULAR DE LÍNGUA INGLESA 
 

12.1 Apresentação 
A língua inglesa, na Base Nacional Comum Curricular, apenas está contemplada a partir do 6º ano. No entanto, pela sua importância 
para os estudantes no contexto atual, no Município de Quatro Barras, os estudantes terão formação nesse idioma desde o 1º ano. 
Almeja-se, assim, qualificar ainda mais a base da formação dos estudantes. 

Como não há referenciais de princípios, competências e habilidades, a construção do presente Plano Curricular tomou como base a 
estrutura da Língua Portuguesa do 6º ao 9º anos, construindo as habilidades apropriadas para cada ano, bem como trazendo a 
realidade vivida pelos estudantes e os referenciais necessários para a construção do novo conhecimento almejado. 

12.2 Plano curricular do 1º ANO 

UN
ID

AD
ES

 
TE

MÁ
TI

CA
S 

Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às habilidades Referenciais 

EIXO ORALIDADE 
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IN
TE

RA
ÇÃ

O 
DI

SC
UR

SI
VA

 

Perceber os vocabulários do nosso 
cotidiano que não tem origem na Língua 
Portuguesa.  

Observa-se a presença e uso de vocabulários da Língua 
Inglesa no cotidiano das crianças: 
 

• Reprodução de vocabulários da Língua Inglesa 
mesmo sem conhecer o seu respectivo significado; 

• As crianças tem contato visual com Língua Inglesa. 
Ex: Dizeres em camisetas (Beach, dog, cat, boy, 
girl), brinquedos (Doll, car, Polly, Barbie, MacQueen, 
Buzz Lightyear, cartões (Merry Christmas, I Love 
You, Happy Birthday), aparelhos eletrônicos. (Play, 
stop, ON,OFF).  
 

 

• Levar as crianças a construir o sentido 
dos vocabulários a serem 
desenvolvidos através de atitudes 
concretas, visualizando objetos e 
cartazes. Ex: Explorar o controle remoto 
com as funções PLAY e OFF por meio 
do próprio objeto, estimulando a função 
de ligar e desligar relacionando com as 
respectivas palavras. 

• Apresentação do vocabulário por meio 
de imagens, explorando a pronúncia. 
 

CO
MP

RE
EN

SÃ
O 

OR
AL

 Reconhecer o significado dos 
vocabulários da Língua Inglesa 
vivenciados no cotidiano. 

• Compreender o significado de vocabulários do dia a 
dia. 
(Milk shake, skate, tablet, Rock in roll, Lava Car, Pet 
shop, Hot dog, surf, Nuggets, Smart Phone, 
WhatsApp, Bacon). 
 

• Montar painel com imagens e objetos 
dos vocabulários vivenciados no dia a 
dia das crianças, explorando oralmente. 

• Construção de um cardápio com os 
alimentos consumidos que já são 
comuns ao nosso idioma. (Hamburguer, 
Nuggets, Bacon, Milk Shake, Hot dog, 
French fries). 

PR
OD

UÇ
ÃO

 
OR

AL
 

Praticar funções comunicativas  
Básicas da Língua Inglesa 

• As crianças reproduzem a Língua Inglesa através da 
música mesmo sem compreender o seu significado. 
(Partes de músicas de filmes infantis, cantigas).  

• Assistir partes de filmes conhecidos que 
apresentem músicas que são comuns 
para as crianças.  

EIXO LEITURA 

ES
TR

AT
ÉG

IA
S 

DE
 LE

IT
UR

A 

Promover a pratica da língua de forma 
contextualizada próxima a realidade e a 
faixa etária dos alunos. 

 
 

• Leitura das imagens  

 
• Explorar a leitura através de jogos. Ex: 

Retirar de uma caixa objetos ou figuras 
e fazer a leitura. 
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AT
IT

UD
ES

 E
 

DI
SP

OS
IÇ

ÕE
S 

FA
VO

RÁ
VE

IS
 D

O 
LE

IT
OR

 
Argumentação 
Aprender a pensar e dialogar  

 
 
 

• As crianças de Quatro Barras não têm desenvolvido 
a autonomia em se tratando de um idioma diferente 
da sua Língua Materna. 

 
 

• Criar momentos de dramatização de 
situações comuns na Língua Inglesa. 
Ex: Encenar um diálogo simples de 
encontro na escola.  
Utilizar fantoches demonstrando 
situações de apresentação.  

EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL 

A 
LÍN

GU
A 

IN
GL

ES
A 

NO
 

MU
ND

O Ampliar o repertório intercultural e de 
conhecimentos relacionados a Língua 
Inglesa. 

• As crianças não têm conhecimento do quanto a 
Língua Inglesa é importante e fundamental 
mundialmente.  

• Motivar os alunos a identificar países 
falantes da Língua Inglesa através do 
Mapa Mundi, bem como a Língua 
Portuguesa. 
 

A 
LÍN

GU
A 

IN
GL

ES
A 

NO
 

CO
TI

DI
AN

O 
DA

 S
OC

IE
DA

DE
 

BR
AS

ILE
IR

A/
CO

MU
NI

DA
DE

 

Reconhecer a importância do 
aprendizado da Língua Inglesa 

• Na comunidade, algumas famílias valorizam a 
Língua Inglesa como forma de ampliar suas 
oportunidades de ascensão social, como por 
exemplo, obter maior valorização profissional. 

• Realizar Dinâmicas de valorização da 
Língua Inglesa , bem como do trabalho 
desenvolvido na escola, com toda 
comunidade escolar 
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12.2.1 Plano curricular do 2º ANO 
UN

ID
AD

ES
 

TE
MÁ

TI
CA

S 

Habilidades Realidade vivida pelos estudantes em relação às 
habilidades Referenciais 

EIXO ORALIDADE 

IN
TE

RA
ÇÃ

O 
DI

SC
UR

SI
VA

 

Perceber os vocabulários do nosso 
cotidiano que não tem origem na Língua 
Portuguesa. 

Observa-se a presença e uso de vocabulários da Língua 
Inglesa no cotidiano das crianças: 
 

• Reprodução de vocabulários da Língua Inglesa 
mesmo sem conhecer o seu respectivo 
significado; 

• As crianças têm contato visual com Língua 
Inglesa. Ex: Dizeres em camisetas (Beach, dog, 
cat, boy, girl), brinquedos (Doll, car, Polly, Barbie, 
MacQueen, Buzz Lightyear, cartões (Merry 
Christmas, I Love You, Happy Birthday), 
aparelhos eletrônicos. (Play, stop, ON,OFF).  
 

 

• Levar as crianças a construir o sentido dos 
vocabulários a serem desenvolvidos 
através de atitudes concretas, visualizando 
objetos e cartazes, bem como a escrita do 
nome dos objetos na Língua Inglesa. Ex: 
Explorar o controle remoto com as funções 
PLAY e OFF por meio do próprio objeto, 
estimulando a função de ligar e desligar 
relacionando com as respectivas palavras. 

• Apresentação do vocabulário por meio de 
imagens e escrita, explorando a pronuncia. 
 

CO
MP

RE
EN

SÃ
O 

OR
AL

 Reconhecer o significado dos 
vocabulários da Língua Inglesa 
vivenciados no cotidiano. 

• Compreender o significado de vocabulários do 
dia a dia. 
(Milk shake, skate, tablet, Rock in roll, Lava Car, 
Pet shop, Hot dog, surf, Nuggets, Smart Phone, 
WhatsApp, Bacon). 
 

• Montar painel com imagens e escrita de 
objetos dos vocabulários vivenciados no dia 
a dia das crianças, explorando oralmente. 

• Construção de um cardápio com os 
alimentos consumidos que já são comuns 
ao nosso idioma. (Hamburguer, Nuggets, 
Bacon, Milk Shake, Hot dog, French fries). 

• Nomear os objetos presentes na sala de 
aula, na Língua Inglesa. Ex.: Board 
(quadro); pencil (lápis); table (mesa); 
etc. 
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PR
OD

UÇ
ÃO

 
OR

AL
 

Praticar funções comunicativas  
Básicas da Língua Inglesa 

• As crianças reproduzem a Língua Inglesa 
através da música mesmo sem compreender o 
seu significado. (Partes de músicas de filmes 
infantis, cantigas).  

• Assistir partes de filmes conhecidos que 
apresentem músicas que são comuns para 
as crianças.  

• Reproduzir cantigas infantis na língua 
inglesa por meio de dramatização, para 
maior compreensão. 

EIXO LEITURA 

ES
TR

AT
ÉG

IA
S 

DE
 LE

IT
UR

A 

Promover a pratica da língua de forma 
contextualizada próxima a realidade e a 
faixa etária dos alunos. 

• Os alunos têm condições de fazer a leitura de 
imagens, porém, nesta fase, acompanhada da 
palavra escrita. 

• Explorar a leitura através de jogos. Ex: 
Retirar de uma caixa objetos ou figuras e 
fazer a leitura. 

• Associar imagem à forma escrita das 
palavras. 

PR
ÁT

IC
AS

 D
E 

LE
IT

UR
A 

E 
CO

NS
TR

UÇ
ÃO

 D
E 

RE
PE

RT
ÓR

IO
 LE

XI
CA

L 

Ampliar o conhecimento significativo de 
novos vocabulários da Língua Inglesa 

• Os alunos têm dificuldade em perceber o 
significado das palavras que estão aprendendo 
em outro idioma. 

• Demonstrar ações (gestos) e pedindo aos 
alunos que repitam as expressões. 

• Retomar conteúdos ensinados, 
constantemente. Ex: deixar na parede da 
sala cartazes com as expressões já 
aprendidas/ensinadas. 

AT
IT

UD
ES

 E
 

DI
SP

OS
IÇ

ÕE
S 

FA
VO

RÁ
VE

IS
 D

O 
LE

IT
OR

 

Argumentação 
Aprender a pensar e dialogar  

• As crianças de Quatro Barras não têm 
desenvolvido a autonomia em se tratando de um 
idioma diferente da sua Língua Materna. 

• Criar momentos de dramatização de 
situações comuns na Língua Inglesa. 
Ex: Encenar um diálogo simples de 
encontro na escola.  
Utilizar fantoches demonstrando situações 
de apresentação.  

• Associar as expressões escritas de um 
diálogo, às suas respectivas gravuras. 

• Trazer pequenas histórias em quadrinhos, 
na Língua Inglesa, para tentar fazer a 
leitura. 
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EIXO ESCRITA 
ES

TR
AT

ÉG
IA

S 
DE

 E
SC

RI
TA

: 
PR

É-
ES

CR
IT

A 
Identificar a importância de se 
comunicar através da língua escrita 

• Atualmente as crianças são pouco estimuladas 
para a prática da escrita. 

• Planejar e produzir com a ajuda dos 
colegas e professor, listas de vocabulários 
aprendidos, calendário do tempo, convites 
de aniversário, cartões de datas 
comemorativas. 

EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 

GR
AM

ÁT
IC

A 

Compreender e contextualizar 
pequenas expressões e frases simples 
na língua inglesa 

• O aluno nesta faixa etária é imaturo para ter um 
conhecimento gramatical sobre uma segunda 
língua. 

• É fundamental ao professor explorar 
algumas expressões de forma implícita, ou 
seja, sem se referir ao termo gramatical. 
Ex.: ao trabalhar com vocabulários 
relacionados a alimentos, deverá 
apresentar aos alunos a expressão: What’s 
your favorite food? 
- My favorite food is... 

EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL 

A 
LÍN

GU
A 

IN
GL

ES
A 

NO
 M

UN
DO

 

Ampliar o repertório intercultural e de 
conhecimentos relacionados a Língua 
Inglesa. 

• As crianças não têm conhecimento do quanto a 
Língua Inglesa é importante e fundamental 
mundialmente.  

• Motivar os alunos a identificar países 
falantes da Língua Inglesa através do Mapa 
Mundi, bem como a Língua Portuguesa. 

• Fazer uma pesquisa com os alunos de 
personagens e/ou celebridades admiradas 
por eles e que estão relacionados à língua 
inglesa, seja pelo nome ou pela origem. 
Ex.: Peppa Pig, Batman, Super Man, 
Mickey Mouse 
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A 
LÍN

GU
A 

IN
GL

ES
A 

NO
 

CO
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DI
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O 
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DE
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IR

A/
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DA
DE

 
Reconhecer a importância do 
aprendizado da Língua Inglesa 

• Na comunidade, algumas famílias valorizam a 
Língua Inglesa como forma de ampliar suas 
oportunidades de ascensão social, como por 
exemplo, obter maior valorização profissional. 

• Realizar Dinâmicas de valorização da 
Língua Inglesa, bem como do trabalho 
desenvolvido na escola, com toda 
comunidade escolar. 

• Apresentar uma cantata com cantigas em 
inglês, por exemplo, numa reunião de pais. 

 

12.2.2 Plano curricular do 3º ANO 

Ainda em fase de elaboração. 

 

12.2.3 Plano curricular do 4º ANO 

Ainda em fase de elaboração. 

 

12.2.4 Plano curricular do 5º ANO 

Ainda em fase de elaboração. 
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12.3 Bloco 3: planejamento da prática – plano de trabalho 
Campo 1: Identificação Institucional/componente curricular/ano... 
Campo 2: Competências64 a serem desenvolvidas 
 
Campo 3: Planejamento das Unidades Temáticas (o professor faz o planejamento por unidade temática, no entanto também pode integrar várias unidades) 
Unidade Temática: 
Habilidades65 a serem 
desenvolvidas 

Realidade Problematizada66 Referenciais67 

   
   
   
Unidade Temática 
Habilidades a serem desenvolvidas Realidade Problematizada Referenciais 
   
   
   
Campo 4: Desenvolvimento das Habilidades e Competências 
Metodologia: o caminho para desenvolver as habilidades e competências em três momentos 
Momento 1: Como vou provocar o desejo, a motivação e o sentido dos estudantes, integrando, de forma problematizada, os fatos, situações e problemas por eles 
vividos? Que dificuldades/problemas vou abordar? Como vou desenvolver esse momento? 
Momento 2: Que referenciais vou utilizar para que os estudantes pensem sobre os problemas da sua realidade, os compreendam e aprendam a resolvê-los com 
fundamento? Como vou desenvolver esse momento? 
Momento 3: Que tipo de atividades vou propor para os estudantes demonstrarem que, utilizando os referenciais teóricos, sabem resolver problemas da sua realidade 
de forma fundamentada? Como vou desenvolver esse momento? 

                                            
64 Competências: compreendem as capacidades (ser capaz de...) que os estudantes necessitam adquirir para conviver nos contextos contemporâneos como pessoas, cidadãos e 
profissionais. Na prática pedagógica, as competências são desenvolvidas a partir do exercício dos conteúdos da realidade integrados aos referenciais teóricos que são a fonte para 
exercitar a mente (habilidades) de forma reflexiva, tornando os estudantes capazes de...(resolver problemas sempre novos, agir com ética, atuar em equipe, inovar...). 
65 Habilidades: são os exercícios mentais a serem desenvolvidos, identificados pelos verbos (perceber, interagir...) que objetivam tornar os estudantes capazes de...(competências). 
Para desenvolver as habilidades (verbos) o professor deve usar metodologia adequada, integrando a realidade vivida pelas crianças e os referenciais. 
66 Realidade problematizada: são atividades, fatos, situações, problemas, oportunidades, dificuldades de toda ordem percebidas nas famílias, sociedade, escola... em relação ao campo 
de experiências, significativos para as crianças, sendo capazes de provocar suas emoções, desejos e atender suas necessidades. Enfim é a vida fora da escola integrada na escola 
problematizada.  
67 Referenciais: compreendem os ensinamentos (conceitos, fórmulas, leis...) gerados por pensadores e agora são utilizados pelo professor para que os estudantes possam compreender 
a sua realidade e adquirir novo conhecimento. 
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Avaliação: defina como vai desenvolver o processo avaliativo para conhecer se as habilidades e competências almejadas foram satisfatoriamente desenvolvidas 
Lembre-se: assim como na metodologia, na avaliação você também apresenta problemas da realidade, pede para os estudantes resolver os problemas de forma 
fundamentada, utilizando os referenciais teóricos. Portanto: 
Defina em que a avaliação estará embasada (habilidades que serão avaliadas? Problemas? Referenciais?...) 
Defina como será a avaliação (que instrumentos vais usar....será contínua....acompanhamento...) 
Defina como vais registrar o acompanhamento da avaliação (portfólio...) 
Campo 5: Referenciais utilizados (BNCC, Autores, Obras...) 
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